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Kijk voor meer informatie op: www.oneto.nl

de grootste

dierenshow van
Oost Nederland
met jeugdshow
Hangar 11 Vliegveld Twenthe Enschede
1, 2 en 3 december 2017
Vliegveldweg 345, Enschede
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•
•
•
•
•
•
•
•

5.000 dieren op 7.000 m2
Europashow Nederlandse (dwerg) hoenderrassen
Europashow eierenkeuring
(Inter) nationale Kleindierenshow
Provinciaal kampioenschap NBS sierduiven
Parkieten sociëteit afdeling Twente
Aanwezigheid veel rasverenigingen
Verkoopklasse rasdieren voor hobbydierhouders
AOC, vrije klasse en Europese klasse
Online inschrijven: www.oneto.nl
Ook aanwezig: Aviornis, Roofvogelshow,
Zeldzame (Twentse) huisdierrassen,
Presentatie diervoeders door GARVO

voer naar mijn hart

Beste fokkers, liefhebbers en erfgoedbewaarders van onze bijzondere Kleindieren.
Nog niet eerder in haar 64-jarige bestaan, is de Oneto Europees gastheer geweest voor alle Nederlandse
Hoender- en Dwerghoenderrassen. De aanstaande Oneto wordt daarmee een uniek en onvergetelijk
moment met vele (inter)nationale bezoekers, wat de Oneto als (inter)nationale show in Oost-Nederland
nog beter op de kaart zet.
Een ander hoogtepunt wordt de Internationale eierkeuring waarbij eieren worden beoordeeld door een
Engels jurylid. Hierbij wordt louter gekeken naar de kwaliteit van het ei zodat iedereen kans maakt op de
eerste prijs! Wij rekenen op jullie kostenloze inschrijving.
Deze activiteiten passen in het voornemen om meerdere activiteiten op de Oneto te tonen voor een breder
publiek. Goede ervaringen hebben we inmiddels met de exotische en kleurrijke bijdrage van de Parkieten
Sociëteit Twente. Echter, vele liefhebbers kennen onze rassen, onze traditie van de tentoonstelling en daarmee
onze hobby niet of nauwelijks. Daarmee zijn wij allen ambassadeurs van onze sport. Sta vooral open voor
alle bezoekers die meer willen weten, misschien schuilt er een nieuwe medefokker in. De Verkoopklasse
kan hierbij die eerste belangrijke stap zijn, maar ook de stand van de speciaalclub.
Om de internationale banden te versterken, wordt op zaterdagavond 2 december vanaf 18:00 uur een
feestelijke fokkersavond georganiseerd in Shelter B527 op het vliegveldterrein met een gezamenlijk diner
en de uitreiking van de Europese prijzen per ras. Het moment om binnen een genoeglijke sfeer, collegafokkers
te ontmoeten en bij te praten. Let wel, deze avond is niet alleen voor de fokkers van de Nederlandse (Dwerg)
Hoenderrassen, maar voor alle fokkers van Hoenders, Konijnen, Sierduiven, Cavia’s, Sier- & Watervogels die
elk jaar weer een geweldig attractieve collectie dieren op de Oneto tonen.
Tijdens de vorige Oneto in Hangar 11, hebben wij gemerkt dat de combinatie van enkele kooien met
volières, tomen en koppels een goede sfeer creëert waarbij fokkers elkaar op verschillende plekken kunnen
ontmoeten; wellicht dat u met het inzenden hier ook aandacht aan kunt geven.
Van onze kant nodigen wij u allen graag uit om samen met uw vrienden, familie en geïnteresseerden
de Oneto op 1,2 of 3 december te bezoeken en vergeet dan vooral de jeugd niet mee te nemen voor een
kennismaking met de veelheid van onze rijke hobby. Om deze reden is de toegang voor kinderen tot en
met 16 jaar gratis. Immers, velen van ons zijn op jonge leeftijd ook in aanraking gekomen met het houden
van kleindieren als liefhebberij. Dit laatste is één van de acties die de Oneto samen met onze gewaardeerde
hoofdsponsor en diervoerderspecialist Garvo op poten heeft gezet om zoveel mogelijk jeugd kennis te laten
maken met onze liefhebberij. Voor kennisoverdracht over gezonde voeding en daarmee weerbare dieren
kan overigens zowel jong als oud bij de gezond voer specialisten van Garvo (https://www.garvo.nl) terecht.
Tenslotte hopen wij u allen te ontmoeten bij de opening van de show op zaterdag 2 december door Geert Boink,
voorzitter van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen die zich samen met de Oneto en de KLN de afgelopen
tijd sterk heeft gemaakt voor het opheffen van het tentoonstellingsverbod bij een vogelgriepuitbraak. The
show must go on en laten we er samen weer een geweldige show van maken!
Namens het Oneto-bestuur en de vele vrijwilligers van de Oneto,
Edgar de Poel
Inschrijven is ook mogelijk, als je op
www.oneto.nl klikt, ga je al automatisch naar de site ;-)
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Programma Oneto 30 november - 3 december 2017
Donderdag 30 november 2017
14:00 - 21:00
Inbreng van de dieren; denk aan NCD en/of RHD entformulieren.
20:00 - 22:00
Internationale voorbespreking met alle keurmeesters die keuren op de Europashow
voor Nederlandse (Dwerg)hoenders.
Locatie : Hotel Frans op den Bult, Hengelosestraat 8, 7561 RT, Deurningen
Vrijdag 1 december 2017
07:30 - 14:00
Keuring van de dieren.
15:00 - 22:00
Oneto geopend voor bezoek (Catalogus nog niet beschikbaar).
Zaterdag 2 december 2017
09:00 -19:00
Oneto geopend voor bezoek (Catalogus beschikbaar).
10:30
Officiële opening door drs. Geert Boink.
Voorzitter Stichting Zeldzame Huisdierrassen (http://szh.nl) / SAVE (SAVE is een
overkoepelende Europese organisatie die zich inzet voor het behoud van zeldzame rassen,
zowel planten als dieren. (http://www.save-foundation.net/?lang=en)
11:00
Afscheid teruggetreden bestuursleden Jan Meutstege, Gerrit Aal.
11:30
Eierkeuring door de internationale keurmeester Malcolm Thompson.
14:00 >
Per speciaalclub Nederlandse (Dwerg)hoenders;
toelichting bij de kooien door de keurmeesters.
18:00 - 23:00
Fokkers/Feestavond met gezamenlijk diner in Shelter B527 op vliegveld Twente;
Uitreiking Hoofdereprijzen aan winnaars Europashow (Opgave en betaling vooraf).
Zondag 3 december 2017
09:00 -16:00
Oneto geopend voor bezoek (Catalogus beschikbaar).
10:00
Officiële uitslag eierkeuring.
11:00
Hanenkraaiwedstrijd
14:00 >
Uitkooien internationale inzenders*.
15:50
*Voer-/waterbakken uitnemen en op de kooien plaatsen.
De hal moet zondagavond weer leeg zijn!
16:00 >
Uitkooien overige inzenders*.

Geert Boink

Inschrijven is ook mogelijk, als je op
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Oneto 64 jaren jong, een levendige traditie in cultureel erfgoed
Ruim 60 jaren wordt in Enschede de Oneto kleindierenshow georganiseerd. Tal van zeldzame rassen van
kippen, duiven, eenden, kanaries, parkieten en andere tropische vogels, siervogels zoals fazanten, roofvogels,
konijnen en cavia’s worden door hun eigenaren bijeengebracht om te worden geëxposeerd en om mee te
dingen naar de te verdelen prijzen. De duizenden toegestroomde bezoekers genieten zichtbaar en wisselen
in alle gemoedelijkheid vele wetenswaardigheden uit over hun gezamenlijke hobby en interesses. Het gekakel
van de vele kippen en krielkippen is een vertrouwd geluid in de grote hal met al die dieren.
De bekroonde dieren zijn tijdens de gehele show te bewonderen en zijn makkelijk te herkennen aan de
kampioensrozetten, die op hun kooien prijken.Voor kinderen zijn er speciale voorzieningen, waaronder een
hoek met geitjes en donzige, pasgeboren kuikens, die onder toezicht in de hand genomen mogen worden.
Lange voorgeschiedenis
In 1953 is de Oneto opgericht door een aantal prominente fokkers van de Twentsche Pluimveeclub Enschede
en Lonneker met als doel het organiseren van een nationale pluimveetentoonstelling in het oosten van het
land. Op dat moment waren in Nederland twee grote nationale tentoonstellingen. Ornithophilia in Utrecht
en Avicultura in Den Haag. De Twentsche Pluimveeclub, opgericht in 1894, is in 1931 gefuseerd met de
vereniging Enschede en Lonneker en gaat dan verder onder de naam Twentsche Pluimveeclub Enschede en
Lonneker. In Enschede was sprake van een unieke situatie. De leden van de Twentsche Pluimveeclub waren
de fabrikanten en notabelen van Enschede. De leden van Enschede en Lonneker waren de arbeiders. De
Twentsche Pluimveeclub Enschede en Lonneker is de voorloper van de Oneto geweest. Vanaf 1953 brengt
de Twentsche Pluimveeclub Enschede & Lonneker haar clubshow onder bij de Oneto.
Als leden kent de Oneto alleen de aangesloten verenigingen. Bij de oprichting in 1953 werd een 30-tal
verenigingen in Twente en de Achterhoek lid van de Oneto. Dit resulteerde meteen al in een grote nationale
pluimveetentoonstelling die werd gehouden in de Twentehal aan de Boddenkampstraat in Enschede.
Daarna vonden gedurende 35 jaren de tentoonstellingen plaats in de Diekmanhal. Vervolgens kwamen
de Twentehallen in beeld waar de Oneto ongeveer 25 jaren een vaste plek had. Sinds 2014 vult de Oneto
6.000m2 met het fraaiste fokresultaat van de Internationale kleindierliefhebberij gedurende drie dagen in
Hangar 11 op vliegveld Twente. Dankzij een leger van 150 vrijwilligers wordt de Oneto-show georganiseerd
en de show trek jaarlijks duizenden bezoekers.
Levend erfgoed
De organisatoren van de Oneto zien de geëxposeerde dieren niet louter als kleindieren, maar ook als levend
cultureel erfgoed. Sommige dierenrassen zijn al bekend van 17de eeuwse schilderijen. De liefhebbers die
aan de Oneto verbonden zijn, dragen daarmee actief bij aan het instandhouden van oude en zeldzame
huisdierrassen, die nauw verbonden zijn met de geschiedenis van de Nederlandse landbouw in het
algemeen en die van deze regio in het bijzonder. Ze kent Twente eigen rassen als de Twentse Landgans en
het Twents Hoen. De liefhebbers zijn echter ook met de toekomst bezig. Waar de één werkt aan het volgens
standaardbeschrijvingen in stand houden van oude rassen, daar zijn anderen juist bezig om nieuwe rassen
en kleurslagen te ontwikkelen. De AOC en de Vrije klasse op de show laat bijvoorbeeld zien wat op dat
moment op fokkerijgebied gebeurd. Zo wordt regelmatig de ontwikkeling van de Hengelose kriel getoond.
De Oneto verzorgt bijvoorbeeld ook cursussen in het verzorgen en huisvesten van dieren op scholen van
het ROC. De Oneto kleindierenshow is het moment voor alle liefhebbers om te zien of zij goed bezig zijn.
Deskundige keurmeesters letten op alles en geven naast hun oordeel en ook advies. De Oneto onderhoudt
ook contacten met onder meer de de Stichting Zeldzame Huisdierrassen.
https://traditiesinoverijssel.mijnstadmijndorp.nl/node/285779
Inschrijven is ook mogelijk, als je op
www.oneto.nl klikt, ga je al automatisch naar de site ;-)
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Vliegveld Twenthe, Hangar 11, Vliegveldweg 345, 7524 PT, Enschede.

Hotelaccomodaties
Hotel Van der Valk, Hengelo
Bornsestraat 400
7556 BN Hengelo
+31 (0) 74 800 08 00
www.hotelhengelo.nl
receptie@hengelo.valk.nl

Hotel Frans op den Bult
Hengelosestraat 8
7561 RT Deurningen
Tel: +31(0)74-2773632
www.fransopdenbult.nl
receptie@fransopdenbult.nl

Kortingscode: EE17 1/12/19 GF40495

Kortingscode: EE17

Kamer (1/2) met comfortabele zithoek, bureau, ruime kledingkast, een kluis, telefoon, 37” televisie, bad, aparte douche
en föhn
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Vraagprogramma Oneto 2017
64e nationale tentoonstelling van hoenders, dwerghoenders, Serama’s, oorspronkelijke duiven,
siervogels, watervogels, sierduiven, konijnen en cavia’s.

1, 2 en 3 december 2017
Vliegveld Twenthe, Hangar 11, Vliegveldweg 345, 7524 PT, Enschede.
Algemeen secretaris: Erna Sanders
Van Galenstraat 4
7622 XP Borne
Tel. 074-2664735
E-mail: secretaris@oneto.nl
Website: www.oneto.nl
NL50 RABO 0100 9700 44 t.n.v. Oneto te Enschede.
NL50 RABO 0100 9700 44 BIC code: RABONL2U voor buitenlandse inzenders

Assendelfter Hoen – Assendelfter
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feed to my heart’s delight Futter nach meinem Herzen une nourriture du cœur au ventre

alle
Garvo
diervo
zijn Geders
M
vrij O

voer naar mijn hart

Garvo heeft verantwoorde rijke mengelingen die perfect afgestemd zijn op de behoefte van sierduiven. Daarmee dragen ze
bij aan hun gezondheid, vitaliteit en levenslust. Meer info over onze diervoeders en verkoopadressen zie www.garvo.nl

Garvo bv Molenweg 38 6996 DN Drempt telefoon +31 (0)313 47 23 21 e-mail garvo@garvo.nl website www.garvo.nl

Bestuur:
E.A. de Poel te Groen		
voorzitter 					
06-53977109
G. Laarman		
2e voorzitter 					06-30929821
E. Sanders 		
algemeen secretaris 				
074-2664735
e
J. Bosch		
2 secretaris 					06-22575868
J.J.A. Nijboer		penningmeester 				06-51228278
A. Wassink		
2e penningmeester 				06-10765213
C. Vollema		
lid Parkieten Sociëteit 				
06-22667827
P.R. Bosma 		lid 						053-5384691
M. Stals 		lid 						06-52527651
Vrije zetel		
wisselend bestuurslid aangesloten verenigingen

Secretarissen, Commissarissen, Medewerkers
P.R. Bosma		
secretaris hoenders etc. 			
053-5384691
M. Stals		
secretaris hoenders etc. 			
06-52527651
J. Bosch		
secretaris sierduiven 				
06-22575868
e
0570-633318
G.H. Sterling		
2 secretaris sierduiven 			
E. Sanders		
secretaris konijnen,cavia’s en jeugd 		
074-2664735
J.H. Nijhuis		
commissaris hoenders etc. 			
053-4282199
A. ten Have		
commissaris oorspronkelijke watervogels
0544-379741
R. Scholten		
commissaris gedomesticeerde watervogels 06-51783066
W. Weinreder		
commissaris siervogels 			
06-25295882
D. den Dulk		
commissaris sierduiven 			
053-433482
H. Asbreuk		
commissaris konijnen en cavia’s 		
06-21634081
J.D. Haan		
commissaris jeugd 				
053-4282327
Joh. L. Albada		webmeester 					0546-647107
R.J. Vos		
kaartverkoop en controle 			
074-2916128
Inschrijven is ook mogelijk, als je op
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Opbouw en afbouw
J.H. Nijhuis		
logistiek		 			053-4282199
J.J. Haeke		
materiaal onderhoud				0543-516715
T. Akkerman		
algemeen					053-4770505
B.J.J. Nijhof		
advertenties					053-5382778
J. Meutstege		
advertenties					0573-461499

Dierenverkoop
G. Minnee-Hinsenveld		
verkoop TT-klasse				0546-826815
A. Löwik		
assistent
F. Dommerholt		
Aparte Verkoopklasse				0543-521674

Algemeen
J.A. ter Horst		
T. van den Berg		
B. Leushuis		
Martin Veldhuis 		

Voorlichting / AOC school			
PR media 					
Parkieten Sociëteit Twente			
Netwerkbeheerder

0570-541844
0546-459678
0541-536860

Contactadressen voor Duitsland

G.H. Aal 								0031-53-4352800
H. Floer						 		
0049 2551-4250
Nederlands Baardkuifhoen – Paduaner

Inschrijven is ook mogelijk, als je op
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Ereleden

G.H. Aal, A.P.H. Lanzing,, B.G. Schurink, E.J. Meutstege

Dragers erespeld

G.H. Aal, A. Berkhof, P.R. Bosma, J.J. Haeke,
W.A. van der Hoek, A.P.H. Lanzing, B.G. Schurink, E.J. Meutstege

Leden van verdienste

L. Blikman, G.J.J. Egberink, H.G.H. ter Horst, B. Kleine, H. Lipper,
G. Minnee-Hinsenveld, B.M. Molderman, B.W.C. Renskers, R.J. Vos

Gedelegeerde Facilitair Bureau
J. Roosma
’T Vijfhoekje 12
7776 CP Slagharen
06-30593728

Veterinair toezicht
Dierenartsenpraktijk Zelhem
De Grashuisstraat 8
7021 CL Zelhem
0314-621272
www.dierenartsenpraktijkzelhem.nl

show naar ons har t
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Erecomité
G.O. van Veldhuizen
J. Smelt
F.A.P.M. Beekmans
J.M. Puttenstein
J.J. Bulte
Th.A.M. Laming
B. Crezee
H. Garretsen
A. Schreuders
B. Leushuis
R. Hut
B. Klein Swormink
G.J. Schenkel
D. Boers
J.H. Schipper
H. Voerman
W. Moed
K. Weber
A. Heftberger
A. Verelst
E. van Vliet

burgermeester van Enschede
erevoorzitter Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN)
erevoorzitter KLN, voorzitter vereniging Ornithophilia
erevoorzitter KLN
erevoorzitter Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen (NBS)
voorzitter NBS
algemeen directeur Kleindierenpublicaties BV.
directeur Garvo BV Diervoeders
voorzitter van de Parkieten Sociëteit
voorzitter van de Parkieten Sociëteit Twente
hoofdredacteur Kleindier Magazine
hoofdredacteur BoerenVee
voorzitter Noordshow
voorzitter Kleindier Liefhebbers Overijssel & Noordoostpolder (KLO)
erelid Entente Europeënne
voorzitter K.N.V. Avicultura
voorzitter Aviornis Oost
voorzitter afdeling vogels - Entente Europeënne
voorzitter afdeling sierduiven - Entente Europeënne
voorzitter Sparte Gefluegel - Entente Europeënne
voorzitter Sparte cavia’s - Entente Europeënne

feed to my heart’s delight Futter nach meinem Herzen une nourriture du cœur au ventre

alle
Garvo
diervo
zijn Geders
M
vrij O

voer naar mijn hart

Garvo 1025 alfamix konijn en 5062 alfabrok konijn bevatten een uitgekiende eiwitsamenstelling en andere bouwstoffen, waaronder o.a.
lecithine, kruiden en oermineralen. De plantaardige oliënmix draagt bij aan goede vruchtbaarheid, een mooie, stevige pels en probleemloze,
vrijwel ongemerkte verharing. Meer info over onze diervoeders en verkoopadressen zie www.garvo.nl

Garvo bv Molenweg 38 6996 DN Drempt telefoon +31 (0)313 47 23 21 e-mail garvo@garvo.nl website www.garvo.nl
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Bij de Oneto aangesloten verenigingen (leden)
K.D.V.E. (Klein Dier Vereniging Euregio)
wimenerikanavis@gmail.com
A.P.K.V. Het Oosten, Almelo		 tjamme.kamst@icloud.com
B.P.K.V. Borculo		 berdien.radstake@kpnmail.nl
B.P.K.V. Borne		 erna.sanders@planet.nl
P.K.V.D. Diepenheim		 hhaanepen@gmail.com
Twentsche Pluimveeclub Enschede | Lonneker		 twplveecl@hetnet.nl
Oostelijke Dwerghoenderfokkers Vereniging		 secretaris-odv@hotmail.com
Oostelijke Sierduivenfokkers Vereniging		 jos.ankone@hetnet.nl
Sierduivenfokkers Vereniging De Driehoek		 sterling@home.nl
K.V. Oost Achterhoek Eibergen		 info@kvoostachterhoek.nl
G.P.K.V. Goor		 harryvanulden@gmail.com
H.K.S.V. Hengelo		 p.oudegroothuis@gmail.com
Nut en Sport Haaksbergen		 nutensportkleindieren@gmail.com
Pels en Pluim Laren		 marjan.holmer.1@kpnmail.nl
P.E.K.L.O. Lochem		 hammi241@planet.nl
L.P. en K.V. Losser		 p.bosma@lijbrandt.nl
N.P.V. Neede		 secretaris@npvneede.nl
E.N.P.K.V. Nijverdal		 secretaris-enpkv@hotmail.com
Nut en Sport Oldenzaal		 herman.gj.nijhuis@gmail.com
R.P.K.V. Nieuw Leven Ruurlo		 wilmatonny@hotmail.com
De Eendracht Rijssen		 mekke48@outlook.com
Nut en Genoegen Vriezenveen		 secretaris@nutengenoegenvriezenveen.nl
Nut en Sport Vroomshoop		 bert@aanieboer.nl
W.P.K.V. Winterswijk		 wpkvwinterswijk@gmail.com

Kampioenschap voor verenigingen die aangesloten zijn bij Oneto

Elke bij de Oneto aangesloten vereniging waarvan minstens 5 leden gezamenlijk 25 of meer dieren,
ongeacht de diergroep inzenden, kan meedingen naar de volgende prijzen:
1e prijs € 80,- 2e prijs van € 50,- 3e prijs van €. 40,- 4e prijs van €. 30,-.
Deelname formulieren en voorwaarden worden naar de secretarissen van de aangesloten verenigingen
gezonden.

Speciaalclubs die hun clubshow onderbrengen bij Oneto
Nederlandse Hoenderclub		 nhc110@kpnmail.nl
Nederlandse Kuif en Baardkuifhoenderclub		 f.garhmann@gmail.com
Twentse Hoenderclub		 secretaris@twentsehoenders.nl
Welsumerclub		welsumerclub@hotmail.com
Hollandse Hoenfokkersclub		 ype-rinskehetnet.nl
Nederlandse Lakenvelder en Vorwerkhoender club		 hs.fennema@planet.nl
Franse hoender en dwerghoenderclub;		 d.dejong@fransehoenderclub.eu
Australorpclub		aadglas@quicknet.nl
Chabo Liefhebbersclub		 benvanriesen@hotmail.com
Oostelijke Dwerghoenderfokkers Vereniging		 secretaris-odv@hotmail.com
Oostelijke Sierduivenfokkers Vereniging		 jos.ankone@hetnet.nl
Nederlandse Brünner Kropper Club		 brunner.jouke@kpnmail.nl

Inschrijven is ook mogelijk, als je op
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Speciaalclubs die hun districtshow onderbrengen bij Oneto
Vlaamse Reuzenclub					nationalevlaamsereuzenclub@hotmail.com
Hangoorfokkersclub					hetty@hangorenfokkersclub
Nationale Havana-, Alaska-, Gouwenaar-, Luchs-, htromp1@hotmail.com
Beige-, Parelfeh- en Marburger Feh- Club;
Ned. Vereniging voor Angorakonijnenfokkers
secretariaat@angorakonijn.nl
Antwerpse baardkrielenclub				abclub@hotmail.com
Sulmtaler- en Altstreierfokkers			
sj.schuurman@zonnet.nl
Nederlandse Leghornclub				secretaris@leghorn.nl
New Hampshire fokkerclub				e.ringia@chello.nl
Nederlandse Wyandotteclub				secretaris@nederlandsewyandotteclub.nl
Cochinclub						secretaris@cochin.nl
Vechthoenderfokkersvereniging Nederland		
wunderinkreijmers@home.nl
Serama Speciaalclub Nederland			
seramaspeciaalclubnederland@gmail.com
Nederlandse speciaalclub voor oorspronkelijke
secretaris@dfkp.nl
duiven, lachduiven, diamantduiven, frankolijnen,
kwartels en patrijzen DFKP
Engelse Kropper en Dwergkropperclub		
harrie.kruize@yahoo.nl
Nederlandse Norwich Kropper Club			
wjongeneel@kpnmail.nl
Hollandse Kropperclub				ploeg.vd.f@ziggo.nl
Holle Kropperclub					hgwekking@hetnet.nl
Pauwstaartclub					j.t.m.vandiepen@ziggo.nl
Nederlandse Kleurduiven liefhebbers Vereniging
m.apperlo@versatel.nl
Fokkersvereniging van Nederlandse Tuimelaars
roel.bijkerk@hetnet.nl
Vereniging van Nonduivenvrienden in Nederland peter.van.offeren@ws4all.nl
Speciaalclub van Ringslagerrassen en de Smijter
p.gieskens@online.nl

Kampioenshow

Speciaalclub voor Sussex, Orpingtons en Dorkings secretaris@nsodc.eu

Inschrijven is ook mogelijk, als je op
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Algemene tentoonstellingsbepalingen
Art. 1. Tentoonstellingsreglement
Voor de door het Facilitair Bureau geautoriseerde tentoonstellingen geldt het
tentoonstellings reglement onverkort. Elke inzender wordt geacht de bepalingen in dat
reglement te kennen. Het tentoonstellingsreglement is in het bezit van elke bij de bond/
bonden aangesloten vereniging c.q. tentoonstellingsorganisatie. Het ligt ter inzage bij het
tentoonstellingssecretariaat. Het tentoonstellingsreglement is te downloaden van de website
van het Facilitair Bureau, dan wel tegen vergoeding verkrijgbaar bij het Facilitair Bureau.
Art. 2. Gevraagd; alle rassen en erkende kleurslagen.
Enkele nummers, mannelijk of vrouwelijk, oud of jong in hoenders, dwerghoenders, serama’s,
siervogels waaronder oorspronkelijke duivenrassen, oorspronkelijke en gedomesticeerde watervogels,
sierduiven, konijnen en cavia’s. Watervogels en siervogels kunnen als koppel ingeschreven worden.
Trio’s (1-2) hoenders en dwerghoenders.
De cavia’s kunnen in drie categorieën worden ingezonden, A-klasse: ouder dan 9 maanden,
B-klasse: van 6 tot 9 maanden, C-klasse: van 3 tot 6 maanden.
Vermeld dit laatste duidelijk op het inschrijfformulier!
Serama: kan als nummer worden ingeschreven: uitsluitend als enkel dier in de volgende klassen:
- Jeugd (geringd met een ring van het huidig showseizoen)
- Oud met de gewichtsklassen: A-klasse, B-klasse en C-klasse.
De gewichten staan vermeld in de standaardbeschrijving van de serama’s. Omdat de groep serama’s
geen kleuren kent, nemen deze vier klassen de plaats van de kleuren in. Deze klassen worden weer
onderverdeeld in haan en hen (zonder toevoeging oud/jong).
AOC-klasse: Vermeld dit duidelijk op het inschrijfformulier!
Vrije klasse: Vermeld dit duidelijk op het inschrijfformulier!
Europaklasse (Internationale) klasse
Alle fokkers uit de Entente landen (ook Nederlandse fokkers) kunnen dieren inschrijven, die behoren
tot rassen of kleurslagen, die vermeld staan in de Europese Standaard wel, maar in Nederland niet
erkend zijn. Voor buitenlandse inzendingen van hoenders etc. en konijnen, die dezelfde ras naam
hebben als de Nederlandse, maar waarvan de standaard in het land van de inzender aanzienlijk
verschilt met de Nederlandse geldt het volgende:
Deze dieren worden in de Europese klasse ondergebracht;
Er zijn aparte prijzen voor beschikbaar gesteld;
De Oneto zorgt voor een ter zake kundig keurmeester;
De dieren worden gekeurd volgens de EE standaard.
Buitenlandse inzenders moeten voldoen aan de regels van het georganiseerd zijn, die in
hun land gelden. Zij moeten hun registratienummer bij de buitenlandse organisatie op het
inschrijfformulier vermelden.
AOC-klasse en Vrije klasse
Gevraagd worden alle rassen in alle erkende kleurslagen voor hoenders, dwerghoenders, serama’s
oorspronkelijke duiven, siervogels, watervogels, konijnen, cavia’s en kleine knaagdieren, sierduiven
zowel oud en jong, zowel mannelijk als vrouwelijk.
AOC-Klasse: in alle hiervoor genoemde diergroepen worden ook dieren toegelaten die een in
Nederland erkend ras vertegenwoordigen en tevens in een erkende kleur die echter in die combinatie
(nog) niet bij dat ras erkend is. Deze zogenoemde AOC (Any other Color) klasse wordt afzonderlijk
van de erkende rassen per diergroep bij elkaar geëxposeerd.
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Brabanter – Brabanter

Vrije Klasse: tevens worden in alle genoemde diergroepen ook dieren toegelaten die nog niet een in
Nederland erkend ras vertegenwoordigen en/of in een nog niet erkende kleur. Deze zogenoemde
Vrije Klasse dieren worden afzonderlijk van de erkende rassen en AOC klasse per diergroep bij elkaar
geëxposeerd als Spiegel der Fokkerij. Voor de diergroepen konijnen, hoenders en dwerghoenders wordt
een Bondsmedaille beschikbaar gesteld door KLN. Vermeld dit duidelijk op het inschrijfformulier!
Art. 3. Inschrijfgeld, administratiekosten, catalogus
Inschrijfgeld per enkel nummer € 5,50*
Inschrijfgeld per koppel sier- of watervogels € 9,-.
Inschrijfgeld per trio hoenders of dwerghoenders € 10,-.

* Alle Nederlandse hoenders en dwerghoenders worden louter en alleen geplaatst in de
Europashowklasse en niet in de reguliere klasse. Het inschrijfgeld voor de Nederlandse hoenders en
dwerghoenders voor de Europashow bedraagt per enkel nummer € 6,-. € 0,50 per dier wordt afgedragen
aan de Entente, voor dit bedrag worden de Europese prijzen beschikbaar gesteld.

De bijdrage in de administratiekosten bedraagt € 3,- per inzender. De catalogus is voor iedere
senior-inzender verplicht. De prijs bedraagt € 8,-. (per adres is slechts één catalogus verplicht.)
De catalogus is verkrijgbaar vanaf zaterdag 2 december 10.00 uur.
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Het verschuldigde inschrijfgeld bij voorkeur via het ondertekenen van de éénmalige machtiging. 		
Anders door overboeking voor 15 november op:
Bankrekening: NL50 RABO 0100 9700 44 t.n.v. Oneto te Enschede.
IBAN: NL50 RABO 0100 9700 44. BIC code: RABONL2U voor buitenlandse inzenders.
Inschrijfformulier zenden naar:
(Dwerg) Hoenders, siervogels en watervogels
M. Stals
Leurinkplantsoen 1
7553 GD Hengelo
E-mail: hoenders@oneto.nl
Sierduiven
J. Bosch
Ganskamer 40
8162 JG Epe
E-mail: duiven@oneto.nl

show naar ons har t

Konijnen, Cavia’s en Jeugdshow
E. Sanders
Van Galenstraat 4
7622 XP Borne
E-mail: konijnen@oneto.nl of jeugd@oneto.nl
Inzenders die in meer dan één diergroep inzenden, dienen al hun formulieren naar één van de
hiervoor genoemde adressen te zenden, dit vergemakkelijkt voor ons de administratieve verwerking.
De inschrijving sluit 1 november 2017 of eerder wanneer het maximum aantal te plaatsen dieren is
bereikt.
Art. 4. Acceptatie dieren
De toezending van de labels is voor de inzender het bewijs in hoeverre de door hem/haar
ingeschreven dieren geaccepteerd zijn. Voor niet geaccepteerde inzendingen of dieren betaald
inschrijfgeld zal worden gerestitueerd.
Art. 5. Inkooien
Het inkooien van de dieren is op donderdag 30 november 2017 tussen 14.00 en 21.00 uur
Art. 6. Openingstijden
Vrijdag		
1 december 2017 van 15:00 uur tot 22:00 uur
Zaterdag
2 december 2017 van 09:00 uur tot 19:00 uur
Zondag
3 december 2017 van 09:00 uur tot 16:00 uur
De entreeprijzen bedragen:
Volwassenen
€ 6,Kinderen tot en met 16 jaar GRATIS
Doorlopende entreekaarten € 9,Groepskorting bij 20 personen 20% korting op de entreeprijs.
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feed to my heart’s delight Futter nach meinem Herzen une nourriture du cœur au ventre
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Garvo heeft verantwoorde rijke mengelingen die perfect afgestemd zijn op de behoefte van siervogels. Daarmee dragen ze bij
aan hun gezondheid, vitaliteit en levenslust. Meer info over onze diervoeders en verkoopadressen zie www.garvo.nl

Garvo bv Molenweg 38 6996 DN Drempt telefoon +31 (0)313 47 23 21 e-mail garvo@garvo.nl website www.garvo.nl

Art. 7. Voorwaarden voor het exposeren
Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders, serama’s en siergevogelte worden
toegelaten van fokkers, die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen pseudovogelpest. Elke inzending hoenders, dwerghoenders, Serama’s en siergevogelte dient vergezeld
te gaan van een kopie van de entverklaring. Deze entverklaring dient getekend te zijn door de
eigenaar en door de dierenarts die de enting heeft verricht. De entverklaring dient de opgave
te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de
betreffende dieren. Het origineel van de entverklaring wordt bewaard door de secretaris van de
vereniging waar men lid is.
Voorwaarden voor het exposeren van konijnen
Entverklaring RHD type 2, af te geven op het TT-secretariaat. Tot deze tentoonstelling mogen alleen
konijnen worden toegelaten van fokkers die hun konijnen hebben laten enten tegen RHD type 2.
Elke inzending dient vergezeld te zijn van een kopie van de RHD-entverklaring. Deze verklaring
dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht en dient de
opgave te bevatten van het ras, de te exposeren oormerken en de toegepaste entstof.
Art. 8. De Keuring
De keuring zal geschieden op vrijdag 1 december 2017. De beoordeling wordt op enkelvoudige
beoordelingskaarten (F.B.-model) geschreven. De beoordelingskaarten mogen bij het uitkooien
door of namens de inzenders worden meegenomen.
Art. 9. Aansprakelijkheid
Noch het bestuur, noch de tentoonstelling houdende vereniging, is aansprakelijk voor sterfte,
verloren gaan van het ingezonden of anderszins en nimmer zal er aanspraak op schadevergoeding
kunnen worden gedaan, indien door brand, storm, molest, staking of welke andere oorzaak ook
de tentoonstelling voor de gehele duur niet of korter zou kunnen worden gehouden, of het bestuur
zou geen gevolg kunnen geven aan de uitgifte van een catalogus, zal dit geen aanspraak geven op
schadevergoeding of teruggaaf of vermindering van het inschrijfgeld en de andere betaalde bedragen
Inschrijven is ook mogelijk, als je op
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Art. 10.Uitkooien
Inzenders wordt dringend verzocht 10 minuten voorafgaand aan het uitkooien de voer en waterbakjes
uit de kooien te halen en op de kooien te plaatsen! Uitkooien op zondag 3 december 2017 om 16:00 uur.
Voor de buitenlandse inzenders op de Europashow mogen vanaf 14:00 uur uitkooien. Hierbij dient
de inschrijfbevestiging getoond te worden. Na afloop van de tentoonstelling zullen alle deuren 15
minuten worden gesloten teneinde iedereen in de gelegenheid te stellen zijn/haar dieren uit te kooien.
De na 20:00 uur niet afgehaalde dieren worden voor rekening van de inzender verzonden.
Art. 11.Vrije toegang inzenders
Inzenders hebben op vertoon van de inschrijfbevestiging zondag na 15:30 uur vrije toegang.
Art. 12.Uitbetaling Ere en Bondsprijzen
De ereprijzen van Oneto- en Bondsprijzen worden tijdens de tentoonstelling op zaterdag en zondag
uitbetaald. Men gelieve zich hiertoe op het secretariaat te vervoegen. Bij het in ontvangst nemen van
de ereprijzen dient de inschrijfbevestiging getoond te worden. De door de deelnemende verenigingen
en speciaalclubs uitgeloofde prijzen worden door deze zelf uitbetaald c.q. uitgereikt.
Hollandse Kriel – Holländische Zwerghühner

Art. 13.Inbreng & afhalen dieren
Het is verboden in de tentoonstellingsruimte pluimvee, konijnen en cavia’s - zonder toestemming van
het bestuur - binnen te brengen of af te halen.
Art. 14.Schrijven / helpen keurdag
Zij die tijdens de keuringsdag als schrijver of helper willen fungeren moeten dit bij het
diergroepsecretariaat kenbaar maken. (zie emailadressen diergroepsecretariaat)
Inschrijven is ook mogelijk, als je op
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Art. 15.Dieren afhalen op zaterdag
Inzenders die niet op zondag willen showen, kunnen hun dieren zaterdag 2 december 2017 tussen
18.00 en 19.00 uur afhalen. Zie ook art. 10. Zij dienen dit op hun inschrijfformulier kenbaar maken.
Art. 16.Tussenschotten
Het in de kooien aanbrengen van eigen tussenschotten is niet toegestaan. Op verzoek zal de Oneto
voor tussenschotten zorgen.
Art. 17.Schenkers Ereprijzen
Schenkers van ereprijzen van € 10,- of meer, worden in de catalogus vermeld.
Art. 18.Verkoop dieren
Alle inzendingen kunnen op het inschrijfformulier te koop worden aangeboden tegen betaling van
€ 2,50 per nummer. De prijzen worden in de catalogus opgenomen en aan de kooien bevestigd.
Zij die tijdens de tentoonstelling dieren te koop wil stellen of prijzen wil verlagen, betaalt voor ieder
nummer € 2,50.Verhogen van prijzen is niet toegestaan.
Op het verkoopbureau is gelegenheid tot koop en verkoop. Dit bureau is geopend op:
		 Vrijdag van 18:00 tot 21:00 uur
		 Zaterdag van 09:00 tot 19:00 uur
		 Zondag van 09.00 tot 15:00 uur
Transportmateriaal te koop bij het verkoopbureau. De koopsom wordt na aftrek van 10% zo
mogelijk tijdens de tentoonstelling aan de verkoper betaald. Telefonische aan- of verkoop wordt niet
geaccepteerd. Het afhalen van de gekochte dieren moet geschieden op zondag 3 december 2017 tussen
15:00 en 15:30 uur op vertoon van de afgegeven verkoopkaart.
Art. 19.Reclames
Reclames kunnen tot uiterlijk 2 maanden na het beëindigen van de tentoonstelling bij de algemeen
secretaris worden ingediend.
Art. 20.Onvoorzien
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het tentoonstellingsbestuur.
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Kleindier
Liefhebbers

EE
Entente Europeénne
d’Aviculture et de Cuniculture

Nederland

EUROPASHOW
Nederlandse
(dwerg) hoenderrassen

1-3 dec. 2017
Enschede, Nederland
Gecoördineerd door:

Info:
Bert Beugelsdijk +31 10 4207033
bert.beugelsdijk@hetnet.nl
Henk de Boer +31 575 563927
henkank.deboer48@kpnmail.nl
Michel Stals +31 652527651
Michel.Stals@enexis.nl

Voorwoord 1e Europashow Nederlandse (Dwerg)Hoenderrassen
Toen in januari 2015, tijdens een Nederlandse Hoender Club vergadering, spontaan het idee
ontstond om rasgebonden Europashows te houden voor alle Nederlandse rassen, konden we er
ons geen voorstelling van maken hoe dit allemaal zou gaan lopen. Het is ronduit uniek dat alle
speciaalclubs van Nederlandse hoenderrassen - samen met de NHC - de handen ineen geslagen
hebben en we nu aan de vooravond staan van een historisch evenement.
Niet eerder zijn 35(!) rasgebonden Europashows ondergebracht op 1 tentoostelling en ik weet zeker
dat menig fokker al uitkijkt naar wat voor de Nederlandse rassen het hoogtepunt van het jaar gaat
worden. De NHC heeft destijds op haar jubileumshow in Wehl het Nederlands levend erfgoed in al
haar breedte bijeen gebracht, maar nog nimmer is dat op een Europeese schaal gedaan.
En op dit moment, dat het vraagprogramma nog niet eens is uitgebracht, stromen de inzendingen
uit Denemarken, Duitsland en Tsjechië binnen.
Ook binnen de Entante European is een dergelijke opzet en samenkomst van Nationale rassen nog
nimmer vertoont. Nederland neemt hierin het voortouw, en mogelijk zullen andere EE-landen dit
in de toekomst gaan overnemen.
Het belangrijkste aspect van dit evenement ligt in het samenbrengen van de fokkers en de dieren die
zij fokken. Samen zullen we de rasstandaarden moeten bespreken, bepalen en bewaken, zeker in het
licht van de aankomende Europeese standaard die medio 2023 het levenslicht ziet.
Wat is er mooier om, onder het genot van een biertje (of iets anders), tijdens de show of op de speciale
feestavond, te discussieren over hoe een Ultiem dier eruit moet zien. Of dit nu een Welsummer,
Barnevelder of Hollandse kriel is, deze discussies verdiepen het inzicht, zolang deze discussies maar
gemoedelijk zijn.
Wat is er beter om als gastheer op te treden en iedereen ons levend cultureel erfgoed te laten zien en
onze Nationale rassen tot ver buiten de landsgrenzen uit te dragen?
Ik ben er zeker van dat Oneto niet alleen een hoogtepunt voor de fokkers van Nederlandse
hoenderrassen zal zijn, maar bovenal een internationaal feestje zal zijn waar nog lang over gepraat
zal worden. Deze show kan en mag u niet missen! Tot op Oneto!
Met vriendelijke groet,
Bert Beugelsdijk,
Voorzitter 1e Europashow Nederlandse (Dwerg)Hoenderrassen

EE

Kleindier
Liefhebbers

Entente Europeénne
d’Aviculture et de Cuniculture

Nederland
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Rasgebonden Europashow ondergebracht bij Oneto
Nederlandsche Hoenderclub
Secretaris: H. de Boer, De Wezeboom 4, 6971 HP Brummen, 0575-563927, nhc110@kpnmail.nl

Tentoonstellingsbestuur 1e Europashow Nederlandse (Dwerg)Hoenderrassen
1e Voorzitter
2e Voorzitter
Secretaris / Penningmeester
Lid
Lid
Lid

Bert Beugelsdijk
Edgar de Poel te Groen
Henk de Boer
Piet Kroon
Klaas van der Hoek
Michel Stals

Liebe Züchter und Freunde der Niederländische Hühner und Zwerg-Hühner,
Im Namen des Nederlandse Hoender Club laden Wir Sie ganz herzlich vom 1. bis zum 3. Dezember 2017
zur 1. Europaschau der Niederländische Hühner und Zwerg-Hühner in Enschede ein.
Die Niederländische Rassen sind International beliebt wie Land-, Zier- und Nutzgeflügel. Zum ersten Mahl
werden alle Niederländische Hühner und Zwerg-Hühner von Europäischen Züchter eingeladen und das ist
ein ganz besonderer Anlass, diese schöne Hühnerrassen besonders im Mittelpunkt zu stellen.

feed to my heart’s delight Futter nach meinem Herzen une nourriture du cœur au ventre
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Garvo heeft verantwoorde rijke mengelingen die perfect afgestemd zijn op de behoefte van kippen. Daarmee dragen ze
bij aan hun gezondheid, vitaliteit en levenslust. Meer info over onze diervoeders en verkoopadressen zie www.garvo.nl
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Dabei wird ein Eierkörung organisiert mit Internationalen Preisrichter. Der Nederlandse Hoender Club
wird darum zusammen mit dem Kleintierverein Oneto in 2017 der 1. Europäischen Meisterwettbewerb für
Niederländische Hühner und Zwerg-Hühner organisieren.
Insgesamt sind 35 Rassebezogene individuelle Europaschauen mit einbegriffen, und das hat es auf eine
Schau im Europa noch niemals gegeben.
In die Beilage finden sie die Hühner und Zwerg-Hühner Rassen für denen es Europaschauen gibt. Wir
erwarten auf diesen Europaschauen insgesamt circa 2.250 bis 2.750 Tiere Niederländischer Rassen begrüßen
zu können. Die Europaschauen werden zusammen mit dem Kleintierverein Oneto organisiert und wird
sicher ein Happening, bei dem ein echter Hühner-Liebhaber nicht fehlen darf. Auch kann man den Titel
Europachampion oder Europameister gewinnen. Da soll man einfach dabei sein! Wir sind sicher, dass wir
zusammen diese Europäische Schau zu einem großen Fest machen können. Jeder, der sich mit mindesten 6
Tieren beteiligt, bekommt ein schönes Andenken.
Den Anmeldebogen senden Sie bitte bis zum 1 November 2017 an:
Michel Stals, Leurinkplantsoen 1
NL-7553 GD HENGELO
Telefon: +31652527651
oder Email an: hoenders@oneto.nl
Alle Züchter und interessierte Besucher können in Hotels in der Nähe von Enschede eine Übernachtung
buchen. Wir werden Sie aber über alle Details des Hotels so schnell wie möglich informieren. Sehe Zeite 6
Hotelaccomodaties.
Twentse Hoen – Kraienköppe

Programm
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Programm
Für die Züchter und Freunde der Niederländische Hühner und Zwerg-Hühner haben wir ein schönes
Programm zusammengestellt:

Donnerstag 30. November 2017

• Anreise und Einlieferung der Tiere (14:00 - 21:00 Uhr). Flughaven Twenthe, Hangar 11, Vliegveldweg
345, 7524 PT, Enschede.
• Check-in im Hotel (Details und Hotelbuchungen via Edgar de Poel; bis spätesten 31. Oktober)
• 20:00 Uhr: Internationale Besprechung mit allen Preisrichtern der Europaschau.
Hierzu sind auch freilich alle Deutsche Sonderrichter, Preisrichter und Obmännern eingeladen die auf die
Europaschau richten. (Adresse: Hotel Frans op den Bult, Hengelosestraat 8, 7561 RT Deurningen)

Freitag 1. Dezember 2017
• Bewertung der Tiere.
• Freies Programm im Morgen; Es wird noch ein Programm zusammengestellt, über den wir Ihnen so
schnell wie möglich informieren.
• Besuch der Europaschau ab 15:00

Samstag 2. Dezember 2017

• Besuch der Europaschau
• Offizielle Eröffnung der Europaschau durch Geert Boink, Vorsitzender Stichting Zeldzame Huisdierrassen
/ SAFE (um 10:30 Uhr.)
• 11:00 Abschied Vorstandsmitgliede
• Eierkörung durch Internationale Preisrichters (ab 11:30 Uhr)
• Pro Sonderverein Tierbesprechung durch einen Obmann bei den Käfigen (ab 14:00 Uhr).
• Züchterabend im Shelter B527 um 18:00 Uhr.
– Gemeinsames Abendessen.
– Bekanntmachung und Ehrung des Europachampions und des Europameisters.
– Anschließend gemütlicher Abend mit einigen Überraschungen.

Sonntag 3 Dezember 2017

• Besuch der Europaschau.
• Offizielle Bekanntmachung Preisen Eierkörung (um 10.00 Uhr).
• Tierausgabe für internationale Aussteller (ab 14.00 Uhr).
Wir wünschen Ihnen allen bis dahin eine gute und erfolgreiche Zucht, in der Hoffnung, dass wir uns auf der
Europaschau in Enschede bei guter Gesundheit wiedersehen und möglichst viele schöne Tiere bewundern
können. Bei Fragen bitte kontakten sie uns dann via Email.
Mit lieben Züchtergrüßen,
Bert Beugelsdijk
Ausstellungsleiter Europaschau
E-mail: bert.beugelsdijk@hetnet.nl

Edgar de Poel
Ausstellungsleiter Oneto
E-mail: edgar@depoel.nl

www.europashow.nl
Inschrijven is ook mogelijk, als je op
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1. Europaschau für Niederländische Hühner und Zwerg-Hühner

Insgesamt sind 35 Hühner und Zwerg-Hühner Rassen mit einbegriffen, für denen es 35 Rassebezogene
individuelle Europaschauen gibt. Dies alles wird koordiniert durch die Nederlandsche Hoender Club,
zusammen mit alle andere Holländische Sondervereinen, und bezieht sich auf die nachher folgende 35
Hühner und Zwerg-Hühnerrassen:

Hühner:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Friese hoen – Friesen Hühner
Groninger Meeuw – Groninger Möwen
Drents Hoen – Drenther Hühner
Welsumer – Welsumer
Twentse Hoen – Kraienköppe
Barnevelder – Barnevelder
Brabanter – Brabanter
Nederlandse Uilebaard – Eulenbart Hühner
Kraaikop – Bredahühner
Nederlands Baardkuifhoen – Paduaner
Assendelfter Hoen – Assendelfter
Noord-Hollandse Hoen – Nordholländische Hühner
Hollands Hoen – Hamburger
Hollandse Kuifhoen – Holländer Haubenhühner
Chaams Hoen – Chaamse Hühner
Lakenvelder – Lakenfelder
Schijndelaar – Schijndelaar

feed to my heart’s delight Futter nach meinem Herzen une nourriture du cœur au ventre

alle
Garvo
diervo
zijn Geders
M
vrij O

voer naar mijn hart

Garvo 1050 alfamix cavia is een verantwoorde rijk gevarieerde mengeling met rozenbottels, peterselie,
groente, fruit en veel vezels, perfect afgestemd op de behoefte van cavia’s. Meer info over onze
diervoeders en verkoopadressen zie www.garvo.nl

Garvo bv Molenweg 38 6996 DN Drempt
telefoon +31
47 23 21 e-mail
website www.garvo.nl
Inschrijven
is (0)313
ook mogelijk,
als je garvo@garvo.nl
op
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Hollands Hoen – Hamburger

Zwerg-Hühner:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Friese hoen kriel – Zwerg-Friesenhühner
Groninger Meeuwkriel – Zwerg-Groninger Möwen
Drents Hoenkriel – Drenter Zwerghühner
Welsumer kriel – Zwerg-Welsumer
Twentse Hoen kriel – Zwerg-Kraienköppe
Barnevelder kriel – Zwerg-Barnevelder
Brabanter kriel – Zwerg-Brabanter
Nederlandse Uilebaard kriel – Zwerg Eulenbarthühner
Kraaikop kriel – Zwerg-Bredahühner
Nederlands Baardkuifhoen kriel – Zwerg-Paduaner
Assendelfter Hoen kriel – Zwerg-Assendelfter
Noord-Hollandse Hoen kriel – Nordholländische Zwerghühner
Hollands Hoen kriel – Zwerg-Hamburger
Hollandse Kuifhoen kriel – Zwerg-Holländer Haubenhühner
Lakenvelder kriel – Zwerg-Lakenfelder
Nederlandse Sabelpoot kriel – Federfüßige Zwerghühner
Hollandse Kriel – Holländische Zwerghühner
Eikenburger kriel – Eikenburger Zwerghühner

Inschrijven is ook mogelijk, als je op
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Wij komen ook
naar Oneto
Valkenier Rob Poliste van valkenvlucht.nl is op
zondag 3 december aanwezig. (http://valkenvlucht.nl)

Keurmeesters en prijzenschema Oneto kleindierenshow
Nederlandse Hoender en Dwerghoenderrassen Europashow 2017
Hoofd Ereprijzenjury Hoenders
W. Voskamp
G. Schöpper [D]
H. Timmer

voorzitter / Obmann
lid
lid

Hoofd Ereprijzenjury Dwerghoenders
K. van der Hoek
A. Miβbach [D]
A.F.J. Rijs

voorzitter / Obmann
lid
lid

Ras		
Assendelfter hoen
Barnevelder
		
Brabanter
Chaams Hoen
Drents Hoen
Eikenburger kriel
Fries Hoen
Groninger Meeuw
Hollands Hoen
Hollands Kuifhoen
Hollandse kriel
		
Kraaikop
Lakenvelder hoen
Nederlands Baardkuifhoen
Nederlandse Sabelpootkriel
Nederlandse Uilebaard
Noord-Hollands Hoen
Schijndelaar
Twents Hoen
Welsumer
		

Keurmeester / Preisrichter
L.N. Meijerink (A).
G. Dersch [D], H. Schmidt [D], G. Schöpper [D], R. Siemes (A)
H. Timmer (A), J. Kip (B), G. Glastra (A), E. Visser (A).
G. Kellermann [D], B. Bleyenberg (A).
E. Zwama (A).
A. Geut (C).
E. Zwama (A).
E.J. van Es (B).
B. Bleijenberg (A).
P. Helman [D], J. Wever (C).
N. Niemeyer [D].
A. Sauer [D], J.T. Voets (A), B. Vingerhoed (A),
A.F.J. Rijs (A), G.J. den Blanken (B).
G. Kellermann [D], B. Bleyenberg (A).
M. Eissens (C), A.F.J. Rijs (A).
J. Albada (A).
A. Miβbach [D], L. Frenken (A), B. Schurink (A).
G. Kellermann [D], B. Vingerhoed (A).
L.N. Meijerink (A). B. Vingerhoed (A).
E. Zwama (A).
H. Guder [D], B. Kremer (A), C. Vlaardingerbroek (B).
F. Kutter [D], F. van der Wal (A), W.J.H.T. Meijer (C),
H. Ketelaar (B), M. Eissens (C).
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Hoofdereprijzen
1e EUROPASHOW VOOR Nederlandse Hoenders en Dwerghoenders
De titel EUROPA CHAMPION wordt vergeven aan respectievelijk het fraaiste (enkele nummer) dier van een
Nederlands (Dwerg)Hoenderras, waarbij tenminste 20 dieren zijn ingeschreven.
Daarnaast kunnen aanvullend titels Europa Champion toegekend worden indien:
a) in een ras meer dan 40 dieren zijn ingeschreven, dient zowel de beste hen als de beste haan de titel Europa
Champion te worden toegekend.
b) Indien in een kleurslag van het betreffende ras ten minst 20 dieren zijn ingeschreven; dient in die kleurslag
de titel Europa Champion toegekend te worden
De titel Europa Champion kan alleen worden toegekend bij minimaal een predikaat ZG 95pt.
De titel EUROPA MEISTER wordt vergeven aan respectievelijk de fraaiste collectie van een Nederlands
(Dwerg)Hoenderras. Een collectie bestaat uit 6 dieren, van 1 en dezelfde kleurslag, onaangewezen, waarin
beide geslachten zijn vertegenwoordigd. De beste 6 dieren van eenzelfde kleurslag van één inzender worden
derhalve als collectie aangemerkt. Het totaal van het aantal behaalde punten van een collectie wordt bepaald
door de som van 6 individuele beoordelingen. Indien een aantal collecties een gelijk aantal punten hebben,
gaat de inzending van de inzender met het minst aantal ingezonden dieren (in de betreffende kleurslag) voor.
Is ook het aantal ingezonden dieren gelijk, telt het beste individuele dier in de collectie als doorslaggevend.
De winnaars van de Europashow doen ook mee in de Hoofdereprijzen van Oneto. Om voor een HEP en EP
prijs in aanmerking te komen moet het dier in concurrentie zijn en tenminste het predikaat ZG 95pt hebben
behaald. Alleen de eerst voorgebrachte dieren komen in aanmerking voor een hoofdereprijs.
HOOFDEREPRIJZEN Europashow Nederlandse Hoenders
37. Fraaie Ereprijs voor Fraaiste Hoender van de Nederlandse rassen
38. Fraaie KLN Band voor Fraaiste Hoender hen van de Nederlandse rassen
39. Fraaie KLN Band voor Fraaiste Hoender haan van de Nederlandse rassen
40. Fraaie KLN Band voor Fraaiste Collectie Hoenders (6 dieren) van de Nederlandse rassen
HOOFDEREPRIJZEN Europashow Nederlandse Dwerghoenders
41. Fraaie Ereprijs voor Fraaiste Dwerghoender van de Nederlandse Rassen
42. Fraaie KLN Band voor Fraaiste Dwerghoender hen van de Nederlandse rassen
43. Fraaie KLN Band voor Fraaiste Dwerghoender haan van de Nederlandse rassen
44. Fraaie KLN Band voor Fraaiste Collectie Dwerghoenders (6 dieren) van de Nederlandse rassen
HOOFDEREPRIJZEN Europashow Jeugdinzenders
45. Fraaie KLN Band voor Fraaiste Hoender van de Nederlandse rassen ingezonden door een Jeuglid
46. Fraaie KLN Band voor Fraaiste Dwerghoender van de Nederlandse rassen ingezonden door een Jeuglid
HOOFDEREPRIJZEN Europashow per ras
47. Fraaie EE EUROPA CHAMPION Medaille voor het fraaiste dier van ieder ras (min. 20 dieren per ras)
48. Ieder Europa Champion en Europa Meister krijgen een mooie oorkonde als blijvend aandenken
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OVERIGE EREPRIJZEN 1e EUROPASHOW VOOR Nederlandse Hoenders en Dwerghoenders
De overige prijzen worden naar rato (normaliter per 80 dieren) van het aantal ingeschreven dieren per ras
verdeeld over de inzendingen van de Nederlandse (Dwerg)hoenderrassen. Het aantal Europashow banden dat
beschikbaar is gesteld (EP 49) is bepaald door de betreffende Speciaalclub (normaliter 1 band per 80 dieren).
Ereprijzen worden zo goed mogelijk verdeeld, waarbij inzendingen die reeds een HEP hebben ontvangen,
niet in aanmerking komen voor navolgende prijzen.
49. Fraaie Europashow banden (geschonken door betreffende Speciaalclubs)
50. Fraaie Oneto banden (geschonken door Oneto)
51. 1 Fraaie SZH medaille per ras (geschonken door Stichting Zeldzame Huisdieren)
52. Luuk Hans herinnerings-prijs
Luuk Hans onderscheidde zich door zijn passie voor nationaal levend cultureel erfgoed. Als kind viel hij
tijdens een bezoek aan een tentoonstelling als een blok voor Hollandse Kuifhoenders. De schoonheid
ervan overrompelde hem. Dat gevoel is nooit over gegaan. Zijn liefhebberij ervoor is zelfs bijzonder
verdiept toen hij de geschiedenis van de kuifhoenders beter leerde kennen. Luuk werkte als directeur
bij de RABObank. Hij schreef onder andere een prachtig boek over deze kuifhoenders met de titel
GEKUIFD. Bij leven bepaalde hij dat het restant van deze uitgave beschikbaar gesteld zou worden aan de
rasgebonden Europese show voor Nederlandse hoender- en dwerghoenderrassen bij ONETO in 2017.
Daar worden veel liefhebbers van Nederlandse hoenderrassen uit binnen- en buitenland verwacht.
Iedere keurmeester mag er naar eigen keuze vijf keer GEKUIFD toekennen aan inzendingen die niet in
de prijzen vallen maar opvallen door bijvoorbeeld vertegenwoordiger van erfgoed te zijn , zeldzaamheid,
bijzondere fokprestatie, het verdienen van een blijk van waardering
53. NHC medaille voor het fraaiste dier van elk clubras.
54. Garvo Voer naar mijn hart-Bokaal voor de Europees Kampioen der kampioenen; het beste grote hoen
en het beste dwerghoen van de Europashow, uitgereikt door Henkjan Garretsen, commercieel Directeur
Garvo bv.
KLN EREPRIJZEN
Rasgebonden Europese tentoonstellingen
Bij rasgebonden Europese tentoonstellingen, die in Nederland georganiseerd worden door een speciaalclub
of anders georganiseerde KLN-fokkers van desbetreffend(e) ras(s)en, stelt KLN bondsmedailles ter
beschikking. De Entente stelt EE medailles ter beschikking voor de Europa Champions. Daarom stelt
KLN medailles ter beschikking voor de zogenoemde Europa Meisters en tevens de kampioenen per
kleurslag. De KLN prijzen zijn te winnen door zowel Nederlandse als Buitenlandse inzenders.
531. Gouden KLN-bondsmedaille voor EUROPA MEISTER (collectie) per ras bij 20-50 ingezonden dieren
532. Zilveren KLN-bondsmedaille voor EUROPA MEISTER (collectie) per ras bij 51-100 ingezonden dieren
533. Bronzen KLN-bondsmedaille voor EUROPA MEISTER (collectie) per ras bij meer dan 100 ingezonden
dieren
534. Gouden Eigenslag medaille ‘Raskampioen’ voor het fraaiste dier per kleurslag van het ras, waarvan ten
minste 25 dieren zijn ingeschreven.
535. Zilveren Eigenslag medaille ‘Raskampioen’ voor het fraaiste dier per kleurslag van het ras, waarvan ten
minste 50 dieren zijn ingeschreven.
Indien er geen 25 dieren per kleurslag zijn (EP 534), mogen kleurslagen binnen het ras worden
samengevoegd. Voor winnaars van EP 534 wordt door KLN tevens een 1-rings rozet toegekend, die door
de showorganisatie op de kooi van de winnende dieren wordt bevestigd en door betreffende inzender
inzender na de show meegenomen mag worden.
Inschrijven is ook mogelijk, als je op
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EUROPESE EIERKEURING
De keuring zal verricht worden door Mr Malcolm Thompson. Hij zal op meerdere momenten op zaterdag en
zondag uitleg geven en vragen beantwoorden.
Ingeschreven kunnen worden collecties van 4 eieren van een en hetzelfde ras en wel grote hoenders en hun
eventuele kriel variant en uiteraard van die Nederlandse rassen welke alleen in kriel voorkomen.
De keuring zal gebaseerd zijn op de volgende onderdelen:
Vorm:
Structuur van de schaal:
Kleur:
Versheid:
Grootte:

25
20
20
20
15
___

Totaal:

100

De eieren kunnen bij het inkooien ingeleverd worden of op zaterdagochtend of zondagochtend. Kort voor de
keuring zullen ze op bordjes uitgestald worden. Er zal een keuring zijn op zaterdag en indien er op zondag
nog eieren aangeboden worden op zondag nog een ronde.
Zie voor meer informatie over de eierkeuring en de eikenmerken van de Nederlandse (Dwerg) hoenderrassen
op: http://europashow.nl/eierenkeuring
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Met dank aan Piet Kroon
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Lakenvelder – Lakenfelder

PROGRAMMA 42e JEUGDSHOW Oneto – 2017
Alle bepalingen en voorwaarden vermeld in dit programma gelden ook voor de jeugdshow. Jeugdleden
mogen niet ouder zijn dan 16 jaar en zij dienen lid te zijn van KLN of NBS
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,- per nummer; jeugdinzenders zijn vrijgesteld van de bijdrage in de
administratiekosten; de catalogus die niet verplicht is, kost € 8,-.
JURYLEDEN JEUGDSHOW
Hoenders
Dwerghoenders
Siervogels
Gedomesticeerde Watervogels
Oorspronkelijke Watervogels
Sierduiven
Konijnen
Cavia’s

A. Verboom
A. Verboom
N. van Wijk
N. van Wijk
N. van Wijk
G.H. Kelderman
M.L.J.M. Kok
A. Bennink- Schilder

(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)

EREPRIJZEN JEUGDSHOW*:
Worden beschikbaar gesteld door Kleindier Liefhebbers Overijssel
100		 Beste Hoen
101		 Beste Hoen op één na
102		 Beste Dwerghoen

Beker + € 10,Beker + € 5,Beker + € 10,-
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103		
104		
105		
106		
107		
108		
109		
110		
111		
112		
113		
114 		
115 		
116 		
117 		
118 		
119 		

Beste Dwerghoen op één na
Beste Serama
Beste Serama op één na
Beste Siervogel Cat. A
Beste Siervogel Cat. A op één na
Beste Siervogel Cat. B
Beste Siervogel Cat. B op één na
Beste Oorspronkelijke Watervogel
Beste Oorspronkelijke Watervogel op één na
Beste Gedomesticeerde Watervogel
Beste Gedomesticeerde Watervogel op één na
Beste Sierduif
Beste Sierduif op één na
Beste Konijn
Beste Konijn op één na
Beste Cavia
Beste Cavia op één na

Beker + € 5,Beker + € 10,Beker + € 5,Beker + € 10,Beker + € 5,Beker + € 10,Beker + € 5,Beker + € 10,Beker + € 5,Beker + € 10,Beker + € 5,Beker + € 10,Beker + € 5,Beker + € 10,Beker + € 5,Beker + € 10,Beker + € 5,-

* Bij minder dan 25 inzendingen per diergroep vervalt prijs op één na en € 10,- wordt € 5,* Bij minder dan 15 inzendingen per diergroep vervalt prijs op één na en € 10,- vervalt
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Voor een optimale start voor uw kuikens is er Garvo 1075 alfastart piepkuikens, een mix met 25% ruw eiwit, samengesteld uit een fijne structuurmeel, een
kleine korrel, gedroogde vlokreeftjes, en vogelzaden verkrijgbaar in 4 kg en 12,5kg. Zijn uw kuikens 3 weken oud dan is er Garvo 1080 kuikens, een hoogwaardige mix samengesteld uit eiwitrijke minikorreltjes, kuikenzaad, fijn gebroken erwtjes en gedroogde vlokreeftjes. Het voer zorgt voor een evenwichtige
groei van vlees, botten en organen. U fokt uw kuikens er probleemloos mee op. Garvo 1080 alfamix kuikens is verkrijgbaar in 4kg en 12,5kg verpakking en
kan gevoerd worden tot de hennen beginnen te leggen. Meer info over onze diervoeders en verkoopadressen zie www.garvo.nl

Garvo bv Molenweg 38 6996 DN Drempt telefoon +31 (0)313 47 23 21 e-mail garvo@garvo.nl website www.garvo.nl
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N.B.S. prijzen jeugd:
Prijzenschema speciale jeugdtentoonstellingen
823 NBS-standaard voor de fraaiste doffer
824 NBS-standaard voor de fraaiste duivin
825 Oorkonde voor iedere inzender

KLN prijs jeugd:

Bronzen bondsmedaille, bestickerd: Jeugdkampioen-diergroep, jaartal, naam show.
507. Bondsmedaille voor het fraaiste dier in de betreffende diergroep
		
Bij minimaal 15 dieren per diergroep
Kleindier Liefhebbers Overijssel jeugdprijzen:
120		 USB-stick voor het beste hoen
121		 USB-stick voor het beste dwerghoen
122		 USB-stick voor de beste serama
123		 USB-stick voor de beste gedomesticeerde watervogel
124		 USB-stick voor de beste oorspronkelijke watervogel
125		 USB-stick voor de beste siervogel uit sub-groep 1
126		 USB-stick voor de beste siervogel uit sub-groep 2
127		 USB-stick voor de fraaiste sierduif
128		 USB-stick voor het beste konijn
129		 USB-stick voor de beste cavia
130		 Medaille voor het beste hoen op 1 na
131		 Medaille voor het beste dwerghoen op 1 na
132		 Medaille voor de beste serama op 1 na
133		 Medaille voor de beste gedomesticeerde watervogel op 1 na
134		 Medaille voor de beste oorspronkelijke watervogel op 1 na
135		 Medaille voor de beste siervogel uit sub-groep 1 op 1 na
136		 Medaille voor de beste siervogel uit sub-groep 2 op 1 na
137		 Medaille voor de fraaiste sierduif op 1 na
138		 Medaille voor het beste konijn op 1 na
139		 Medaille voor de beste cavia op 1 na
Door jeugdleden te winnen: Hans Westendorp - prijzen
219 Eremetaal fraaiste hoen
220 Eremetaal fraaiste dwerghoen
221 Eremetaal fraaiste lachduif
222 Eremetaal fraaiste sierduif
223 Eremetaal fraaiste konijn
224 Eremetaal fraaiste cavia
Ieder jeugdlid ontvangt een medaille indien hij of zij met tenminste 1 dier een ZG 93 behaald heeft.
De winnaars van de Hans Westendorp - prijzen zijn hiervan uitgesloten.
Inschrijven is ook mogelijk, als je op
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Hanenkraaiwedstrijd
Op zondag 3 december wordt vanaf 11:00 uur een hanenkraaiwedstrijd gehouden. De haan die het vaakst
kraait binnen een bepaalde tijd, mag zich Kampioen noemen. De organisatie vraagt of elke aangesloten
vereniging en van elk Nederlands (Dwerg) Hoenderras een haan aanwezig kan zijn. Deelname is gratis.
Graag opgave via het inschrijfformulier.
Drents Hoen
Drenther Hühner

Andere activiteiten bij het vliegveld Twente
24 - 27 oktober 2017 Springkussen Festival voor de jeugd in de herfstvakantie
15 december 2017

Schlagerfestival: Schlager Symphonica

25-26 november 2017 Vlooienmarkt

Inschrijven is ook mogelijk, als je op
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ONETO - Hoenders (niet Nederlandse rassen)
Hoofd Ereprijzenjury Hoenders
W. Voskamp		
A.F.J. Rijs		
F. van der Wal		

voorzitter
lid
lid

Keurmeester 		
A. van der Streek (C)
J. Steenbakkers
(A)
			
			
J. Albada
(A )
B. Klein
(C)
A.F.J. Rijs
(A)
B. van Wetering (B)
M. Ykema
(C)
A. Verboom
(A)
			
			

Ras		
Leghorn, Ancona, Araucana.
Yamato, Indisch Vechthoen, Oud Engels Vechthoen, Modern Engels
Vechthoen, Belgisch Vechthoen, Soendanees, Tuzo, Aseel, Shamo, 		
Maleier, Sumatra, Satsumadorie.
Australorp.
Orpinton, Sussex.
Vorwerk.
Wyandotte, Plymouth Rock, Amrock.
Faverolle, Brahma, Cochin
Herve Hoen, Braekel, Rhode Island Red, La Fleche, Crevecoer,
Houdan, Marans, Bresse, Onagadorie, Yokohama, Minorca en
niet genoemde rassen.

ONETO - Dwerghoenders (niet Nederlandse rassen)
Hoofd Ereprijzenjury Dwerghoenders
J. Steenbakker		
voorzitter
E. Visser		
lid
E. Zwama		
lid
Keurmeester 		
B. Klein
(C)
A. van der Streek (B)
J. Steenbakkers
(A)
A. F.J. Rijs
(A)
J. Albada
(A)
A. Verboom
(A)
			
J. Albada
(A )
M. Ykema
(C)
			
			
R. Gatti
(B )
W. Voskamp
(A)
B. van Wetering (B)
E. Zwama
(A)

Ras
Sussexkriel, Orpingtonkriel.
Anconakriel, Auraucanakriel, Leghornkriel.
Aseelkriel, IndischVechtkriel.
Sebrightkriel, Vorwerkkriel, overige vechtkrielrassen.
Australorpkriel
Amrockkriel, Andalusierkriel, Rhode Island Redkriel,
overige Franse rassen.
Plymouth Rockkriel, Zijdehoenkriel, Faverollekriel.
Brahmakriel, Cochinkriel, Bosvoordsebaardkriel,
Evenbergsebaardkriel, Grubbebaardkriel, Ukkelse baardkriel,
Watermaalsebaardkriel,
Javakriel, Antwerpse Baardkriel.
Chabokriel.
Wyandottekriel
niet genoemde rassen.

SERAMA’S
E. Zwama*

Serama’s (*tevens Hoofd Ereprijsjury)

(A)
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Groninger Meeuw – Groninger Möwen

SIER- & WATERVOGELS
Hoofd Ereprijzen: N. van Wijk
Watervogels
P.T.J.L. Botden
N. van Wijk

(C)		 Gedomesticeerde watervogels
(A) 		 Oorspronkelijke watervogels

Siervogels
A. Verboom
J. van Dorp
J. van Dorp
N. van Wijk
A.A.J. Broers

(A)
Kalkoenen
(C) 		 Patrijzen, kwartels
(C) 		 Tortelduiven, Diamantduif, Brilduif, Vredesduif, Zebraduif, Peruduif
(A) 		 Fazanten
(A)		 Lachduiven

AOC-klasse
H. Timmer

(A)

Vrije klasse
H. Timmer

(A)

show naar ons har t

Europaklasse (Internationale) klasse
E. Visser
(A)		 Grote Hoenders
E. Zwama
(A)		 Dwerghoenders
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SIERDUIVEN

Hoofd Ereprijzenjury:
Jouke van der Siepkamp
Gerhard Kelderman
Rob Joosten

(A)
(A)
(A)

voorzitter
lid
lid

Keurmeester		Ras
John Hartman
(A)
Overige structuurduiven en Trommelduiven
Rob Joosten
(A)
Meeuwen
Jouke van der Siepkamp (A)
Brunner kroppers (clubshow)
Johnny Leeflang
(A)
Brunner kroppers (clubshow)
Wim Nieuwenhuis
(A)
Kleurduiven
Willem de Wal
(A)
Nederlandse tuimelaars en Hollandse kroppers
Wim Halsema
(A)
Overige tuimelaars
Gerhard Kelderman
(A)
Kipduiven, Vormduiven, Wratduiven, en jeugd
Hennie Schwarz
(A)
Holle kroppers
Bennie Kleine
(C)
Raadsheer, Nederlandse hoogvlieger, Oud-Hollandse tuimelaar, 		
		
Oosterse roller
Peter van de Spek
(C)
Overige kroppers, Ned. Schoonheidspostduif, Felegyhazer Tuimelaar

feed to my heart’s delight Futter nach meinem Herzen une nourriture du cœur au ventre

alle
Garvo
diervo
zijn Geders
M
vrij O

voer naar mijn hart

Garvo heeft verantwoorde rijke mengelingen die perfect afgestemd zijn op de behoefte van watervogels. Daarmee dragen ze
bij aan hun gezondheid, vitaliteit en levenslust. Meer info over onze diervoeders en verkoopadressen zie www.garvo.nl

Garvo bv Molenweg 38 6996 DN Drempt telefoon +31 (0)313 47 23 21 e-mail garvo@garvo.nl website www.garvo.nl
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Ook aanwezig bij Oneto:
Aviornis regio Oost

KONIJNEN
Hoofd Ereprijzenjury:
P.E.A. Huygens
R.H. Meijer
J. van der Steeg

(A)
(A)
(A)

voorzitter
lid
lid

Keurmeester				
Ras
P.E.A. Huygens
(A)
Vlaamse reus, Groot Chinchilla, Rode Nieuw Zeelander,
		
Groot en Klein Zilver.
M.L.J.M. Kok
(A)
Klein Chinchilla, Rus, Haasdwerg, Kleurdwerg.
R.H. Meijer
(A)
Franse-, Engelse-, Meissner-, Duitse-, en Kunder hangoor,
		
Rex, Belgische haas.
J. van der Steeg
(A)
Havanna, Gouwenaar, Parel, Feh, Beige, Tan, Nederlandse
		Hangoordwerg.
J.G. Derksen
(C)
Lotharinger, Rijnlander, Papillon, Hollander, Klein Lotharinger.
A. Kuiper
(C )
Wener, Alaska, Pool.
A.G. Oomen
(A)
Thüringer, Thrianta, Hulstlander, Rus, Niet genoemde rassen
AOC-klasse
M.L.J.M. Kok

(A)

Vrije klasse
M.L.J.M. Kok

(A)

Europaklasse (Internationale) klasse
A.G. Oomen
(A)
Cavia’s
A. Bennink- Schilder

(A)

Alle rassen tevens Hoofd Ereprijzenjury

Inschrijven is ook mogelijk, als je op
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Hoofdereprijzen
Hoenders
Het beste dier uit de groep hoenders, dwerghoenders en Serama’s wint de Jan Meutstege Oorkonde.
1. Beste Hoen
Erecertificaat + € 50,2. Beste Hoen op 1 na
€ 25,Dwerghoenders
3. Beste dwerghoen
4. Beste dwerghoen op 1 na
Serama’s
5. Beste Serama
6. Beste Serama op 1 na

Erecertificaat + € 50,€ 25,Erecertificaat + € 50,€ 25,-

Siervogels
Het beste dier uit deze groep wint de Jan Meutstege Oorkonde.
7. Beste siervogel Cat A.
Erecertificaat + € 50,8. Beste siervogel Cat A. op 1 na
€ 25,9. Beste siervogel Cat B.
Erecertificaat + € 50,10. Beste siervogel Cat B. op 1 na
€ 25,Watervogels
Het beste dier uit deze groep wint de Jan Meutstege Oorkonde.
11. Beste gedomesticeerde watervogel
Erecertificaat + € 50,12. Beste gedomesticeerde watervogel op 1 na
€ 25,13. Beste oorspronkelijke watervogel
Erecertificaat + € 50,14. Beste oorspronkelijke watervogel op 1 na
€ 25,Sierduiven
Het beste dier uit deze groep wint de Jan Meutstege Oorkonde.
15. Beste sierduif
Erecertificaat + € 50,16. Beste sierduif op 1 na
€ 25,Konijnen
Het beste dier uit deze groep wint de Jan Meutstege Oorkonde.
17. Beste konijn
Erecertificaat + € 50,18. Beste konijn op 1 na
€ 25,Cavia’s
Het beste dier uit deze groep wint de Jan Meutstege Oorkonde.
19. Beste cavia
Erecertificaat + € 50,20. Beste cavia op 1 na
€ 25,* Bij minder dan 75 inzendingen per diergroep vervalt prijs op één na en € 50,- wordt € 25,* Bij minder dan 50 inzendingen per diergroep vervalt prijs op één na en € 50,- wordt € 15,-

Inschrijven is ook mogelijk, als je op
www.oneto.nl klikt, ga je al automatisch naar de site ;-)
show naar ons har t

42

feed to my heart’s delight Futter nach meinem Herzen une nourriture du cœur au ventre

alle
Garvo
diervo
zijn Geders
M
vrij O

voer naar mijn hart

Garvo heeft verantwoorde rijke mengelingen die perfect afgestemd zijn op de behoefte van sierduiven. Daarmee dragen ze
bij aan hun gezondheid, vitaliteit en levenslust. Meer info over onze diervoeders en verkoopadressen zie www.garvo.nl

Garvo bv Molenweg 38 6996 DN Drempt telefoon +31 (0)313 47 23 21 e-mail garvo@garvo.nl website www.garvo.nl

Nederlandse Sabelpoot kriel
Federfüßige Zwerghühner
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Keurmeesterprijzen
Elke keurmeester, die minimaal 61 dieren in een diergroep keurt mag toekennen:
40 A-prijs € 15,- voor de fraaiste van zijn keuring
41 B-prijs € 10,- voor de fraaiste op één na
42 C-prijs € 7,50 voor de fraaiste op twee na
43 D-prijs € 5,- per 10 dieren, ter vrije beschikking van de keurmeester uitgezonderd winnaar van
een A-B-C prijs.
Elke keurmeester, die minder dan 61 dieren in een diergroep keurt mag toekennen:
40 A-prijs € 15,- voor de fraaiste van zijn keuring
41 B-prijs € 10,- voor de fraaiste op één na
43 D-prijs € 5,- per 10 dieren, ter vrije beschikking van de keurmeester uitgezonderd winnaar van
een A-B prijs.
Elke keurmeester, die minder dan 41 dieren in een diergroep keurt mag toekennen:
40 A-prijs € 15,- voor de fraaiste van zijn keuring
43 D-prijs € 5,- per 10 dieren, ter vrije beschikking van de keurmeester uitgezonderd winnaar van
een A-prijs.

Friese hoen – Friesen Hühner

Inschrijven is ook mogelijk, als je op
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Ereprijzen

50 Oneto Vaantje voor het fraaiste dier van elke keurmeester
51 € 10,- Beste Trio Hoenders
52 € 10,- Beste Trio Dwerghoenders
European Dwarf Club
53 Beker voor de fraaiste Pool/Kleurdwerg in de Europese klasse
Speciaalclubprijzen
54 Streekproductenpakketje voor het fraaiste dier van de speciaalclub die een clubshow heeft ondergebracht
bij de Oneto.
Ereprijzen Nederlandse Hangoordwergenclub
Beschikbaar gesteld door Tom van de Berg.
55 € 10,- voor het fraaiste drietal Nederlandse Hangoordwergen met het hoogste puntenaantal van één
fokker.
56 € 7,50 voor het fraaiste drietal Nederlandse Hangoordwergen, met het op één na hoogste puntenaantal
van één fokker.
57 € 5,- als aanmoedigingsprijs voor fraaiste ram die geen andere prijs heeft gewonnen, minimum predikaat
ZG.
58. € 5,- als aanmoedigingsprijs voor fraaiste voedster die geen andere prijs heeft gewonnen, minimum
predikaat ZG.
Ereprijs sierduiven
59 € 15,- voor de fraaiste volière sierduiven
Ereprijs AOC-Klasse Oneto
80 € 10,- Beste van de AOC-klasse per diergroep (minimaal 15 dieren).
Ereprijs vrije klasse Oneto
81 € 10,- Beste van de VRIJE-klasse per diergroep (minimaal 15 dieren).
Ereprijs europese klasse (internationale) klasse Oneto
82 € 10,- Beste van de EUROPESE klasse per diergroep (minimaal 15 dieren).

Wij komen ook
naar Oneto
Valkenier Rob Poliste van valkenvlucht.nl is op
zondag 3 december aanwezig. (http://valkenvlucht.nl)
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Kleindier Liefhebbers Nederland
Secr. R. Tiemes, Kruizemunt 84, 8252 BN Dronten, 0321-337358
E-mail: secretaris@kleindierliefhebbers.nl, www.kleindierliefhebbers.nl
Ereprijs 400 - Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt ereprijzen beschikbaar op alle erkende
tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de AOC en Vrije Klasse. Voor dieren in alle KLNdiergroepen wordt een KLN-prijs van € 5,- beschikbaar gesteld per 20 ingeschreven dieren mits de waardering
tenminste ZG is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of oorspronkelijke soorten sier- en watervogels
en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis en de NBvV komen in aanmerking. Deze prijzen zijn
volledig ter vrije beschikking van de keurmeester en worden bij voorkeur toegekend aan dieren die geen
andere prijzen hebben gewonnen.
Toekenning*:
a. De keurmeester kent per 20 ingeschreven nummers één KLN-prijs toe; bij een restant van 11 of meer mag
de keurmeester één prijs extra toekennen.
b. De prijzen moeten naar rato verdeeld worden over de door de keurmeester gekeurde diergroepen.
c. De prijzen zijn ter vrije beschikking van de keurmeester, maar worden bij voorkeur toegewezen aan dieren
waaraan nog geen andere prijzen zijn toegekend, maar die er op één of andere wijze uitspringen of relatief
bijzonder zijn (moeilijkheidsgraad/zeldzaamheid in combinatie met relatief hoge kwaliteit) en om die
reden moeten worden beloond.
d. Alleen dieren met ZG of hoger komen in aanmerking.
e. Ook met Entente erkende EE merken of ringen gekenmerkte buitenlandse dieren en oorspronkelijke
soorten sier-, watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis (AO) of de vogelbond
(NBvV) komen in aanmerking.
* Voor alle prijzen geldt dat ze te winnen zijn als er in een diergroep tenminste twee inzenders zijn en er tenminste
zes dieren ingeschreven zijn.

Nationaal kampioen:

Zilveren bondsmedaille, bestickerd: Kampioen <naam show>, jaartal, bijv. konijnen, ram oud.
486 Bondsmedaille voor de fraaiste konijn ram.
487 Bondsmedaille voor de fraaiste konijn voedster.
488 Bondsmedaille voor de fraaiste cavia.
489 Bondsmedaille voor de fraaiste cavia ander geslacht (min 50 ingeschreven dieren).
490 Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager.
491 Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager in een andere subgroep (min 50 ingeschreven dieren).
492 Bondsmedaille voor het fraaiste hoen.
493 Bondsmedaille voor het fraaiste hoen, ander geslacht (min 50 ingeschreven dieren).
494 Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen.
495 Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen, ander geslacht (min 50 ingeschreven dieren).
496 Bondsmedaille voor de fraaiste serama.
497 Bondsmedaille voor de fraaiste fazant, tragopaan, oorspronkelijke kamhoen, pauw, kalkoen, parelhoen
of overige siervogel gezamenlijk (grote siervogels).
498 Bondsmedaille voor de fraaiste frankolijn, kwartel, patrijs, oorspronkelijke duif, lachduif of diamantduif
gezamenlijk (kleine siervogels).
499 Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde eend.
Inschrijven is ook mogelijk, als je op
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Kraaikop – Bredahühner

500 Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde gans.
501 Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke eend.
502 Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke gans.
Bovenstaande ereprijzen uit te reiken tijdens de opening van de show. Deze ereprijzen moeten ook zo
benoemd worden in de catalogus, dus bijvoorbeeld: Kampioen dwerghoenders.

Extra ereprijzen: Nationaal kampioen:

503 Zilveren eigenslagmedaille “Raskampioen” voor het fraaiste dier van elk ras waarvan minimaal 6 tot 15
dieren in concurrentie zijn ingeschreven.
504 Gouden eigenslagmedaille “Raskampioen” + rozet voor het fraaiste dier van elk ras waarvan minimaal
15 dieren in concurrentie zijn ingeschreven.
505 Gouden eigenslagmedaille “Raskampioen op één na” voor het fraaiste dier op één na van elk ras waarvan
minimaal 50 dieren in concurrentie zijn ingeschreven.
506 Gouden eigenslagmedaille “Raskampioen op twee na” voor het fraaiste dier op twee na van elk ras
waarvan minimaal 100 dieren in concurrentie zijn ingeschreven.
Deze prijzen moeten ook zo benoemd worden als “Raskampioen” .
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Nederlandse Bond voor Sierduivenliefhebbers Verenigingen NBS

Secretaris: C.J. Voerman, Sandersstraat 5, 3784 WR Terschuur, 06-43536340 (na 18:30 uur),
e-mail: secretaris@sierduif.nl, www.sierduif.nl

NBS-ereprijzen op tentoonstellingen

Voor toekenning van NBS-prijzen op tentoonstellingen geldt dat:
a.		 sprake moet zijn van een door het Facilitair Bureau goedgekeurde tentoonstelling
b.		 de organiserende vereniging, speciaalclub of tentoonstellingsorganisatie moet lid zijn van de NBS
c.		 wanneer meer instanties als onder b bedoeld gezamenlijk een tentoonstelling organiseren dan moet
tenminste één van deze instanties lid zijn van de NBS
d.		 de R-, en E-prijzen mogen enkel worden toegekend aan dieren waaraan nog geen andere door
		 de tt-organisatie uitgeloofde prijs is toegekend en minimaal 93 punten hebben behaald.

Bij de Oneto is het PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP VAN DE N.B.S. ondergebracht

De provinciale kampioenschappen zijn “open” kampioenschappen, hetgeen betekent dat iedere inzender
van sierduiven, ongeacht de woonplaats, voor een provinciaal kampioenschap in aanmerking komt.
801		 Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,- voor de fraaiste sierduif van zijn keuring, minimaal 96
punten en bij een keuring van minimaal 50 werkelijk ingeschreven sierduiven per keurmeester
802		 Bij meer dan 1.000 werkelijk ingeschreven sierduiven; per keurmeester een 2e NBS-Erecertificaat voor
de fraaiste van zijn keuring op 1 na, bij een keuring van minimaal 60 werkelijk ingeschreven sierduiven
per keurmeester en bij minimaal 96 punten.
803		 Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste doffer van de show
804		 Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste duivin van de show
805		 NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste doffer van een jeugdlid (zie ook bij “jeugdtentoonstellingen”)
806		 NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste duivin van een jeugdlid (zie ook bij “jeugdtentoonstellingen”)
807		 K-prijs van € 6,- ter vrije beschikking van de keurmeester.
808		 R-prijs van € 4,- per 20 ingeschreven sierduiven, ter vrije beschikking van de keurmeester.
De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend; zie voorwaarden onder d.
Indien een sierduif drie keer onder verschillende keurmeesters een NBS-Erecertificaat heeft gewonnen,
ontvangt de eigenaar, die tevens de fokker dient te zijn, een NBS-Kampioensdiploma en een verzilverde
NBS-medaille. De betreffende erecertificaten dienen hiertoe vóór 1 maart naar de secretaris van de NBS
te worden gezonden.

Ook aanwezig bij Oneto:
Aviornis regio Oost
Inschrijven is ook mogelijk, als je op
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Prijzenschema Clubshow Oostelijke Dwerghoenderfokkers Vereniging
secr.: Secretaris: J.H.W. Tenbergen, Michiel de Ruyterstraat 28,
6904 AT Zevenaar, Tel. 06-48810161 secretaris-odv@hotmail.com

5650 € 5,- per 25 ingezonden dwerghoenders
Heeft de keurmeester prijzen toe te kennen, dan gaat er een naar de
fraaiste van zjn keuring, de overige zijn ter vrije beschikking maar
worden zoveel mogelijk verdeeld over de rassen of kleurslagen.
5651 Ereprijs voor het hoogst aantal punten behaald op twee, door de inzender aan te geven shows op het
formulier wat met de uitnodiging voor de jaarvergadering is ontvangen.
5652 Ereprijs voor het beste resultaat met 4 aangewezen dieren, opgaaf dient voor of tijdens inkooien bij
de secretaris van ODV te worden ingeleverd.

Clubshow Twentse Pluimveeclub Enschede en Lonneker

Secr. J. Nijhuis, Winterhaarweg 220, 7547 PT Enschede, tel. 053-4282199.
Te winnen door seniorleden:
4 aangewezen dieren J / O hoogst aantal punten in 1 ras.
Hoenders:
200 € 12,- voor de fraaiste
201 € 5,- voor de fraaiste op 1 na
Dwerghoenders:
202 € 12,- en de wisselbokaal (Gemeente Enschede) voor de fraaiste
203 € 5,- voor de fraaiste op 1 na
Sierduiven:
204 € 12,- voor de fraaiste
205 € 5,-voor de fraaiste op 1 na
Konijnen:
206 € 12,- en bronzen wisselbeeld (Gemeente Enschede ) voor de fraaiste
207 € 5,-voor de fraaiste op 1 na
Hans Westendorp - prijs: 4 aangewezen dieren in 1 ras jong.
208 € 10,- Hoenders
209 € 10,- Dwerghoenders
210 € 10,- Sierduiven
211 € 10,- Konijnen
Fraaiste dier in de volgende categorieën met minimaal ZG 93
212 € 5,- Fraaiste lachduif
213 € 5,- Fraaiste oorspronkelijke watervogel
214 € 5,- Fraaiste gedomesticeerde watervogel
215 € 5,- Fraaiste kalkoen
216 € 5,- Fraaiste fazant
217 € 5,- Fraaiste kwartel
218 € 5,- Fraaiste cavia
Predikaatgeld
Aan predikaatgeld wordt € 0,25 per punt met een maximum van € 5,- per lid uitbetaald.
Inschrijven is ook mogelijk, als je op
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OOSTEL

OPGERIC

Nederlandse Uilebaard – Eulenbart Hühner

Prijzenschema Clubshow OSV ondergebracht bij de Oneto 2016
Secr. J. Ankoné, Van Deinsestraat 30, 7621 XK Borne, Tel: 06-44438189,
jos.ankone@hetnet.nl
OSV - fokkersprijs: 4 aangewezen dieren jong en oud
230 1e prijs € 15,231 2e prijs € 10,232 3e prijs € 5,OSV – fokkersprijs: 4 aangewezen dieren jong
233 1e prijs € 15,234 2e prijs € 10,235 3e prijs € 5,-
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Sierduivenvereniging De Driehoek

G.H. Sterling(secretaris), Lekstraat 24, 7417 WH Deventer, 0570-633318,
dedriehoek@home.nl
Kleindierfokkers Vereniging Zutphen herinneringsprijs,
Ereband voor de kampioen van de clubshow.
Deze herinneringsprijs heeft een looptijd van 10 jaar,
ingaande 2011 en wordt jaarlijks uitgereikt.
Beker voor de reservekampioen van de clubshow.
240 € 10,- voor de fraaiste kropper.
241 € 7,-voor de fraaiste kropper op 1 na.
242 € 10,- voor de fraaiste kip, wrat of vormduif.
243 € 7,- voor de fraaiste kip, wrat of vormduif op 1 na.
244 € 10,- voor de fraaiste trommel of structuurduif.
245 € 7,- voor de fraaiste trommel of structuurduif op 1 na.
246 € 10,- voor de fraaiste meeuw.
247 € 7,- voor de fraaiste meeuw op 1 na.
248 € 10,- voor de fraaiste kleurduif.
249 € 7,- voor de fraaiste kleurduif op 1 na.
250 € 10,- voor de fraaiste tuimelaar of hoogvlieger.
260 € 7,- voor de fraaiste tuimelaar of hoogvlieger op 1 na.
261 Beker voor de fraaiste duif van een jeugdlid.
Een jeugdlid welke geen beker van De Driehoek heeft gewonnen ontvangt een medaille.
Alle prijzen zijn te winnen in concurrentie, minimaal 6 duiven per groep en minimaal 94 punten.
Indien men in plaats van geldprijzen eremetaal wenst, dient men dit door te geven aan de secretaris van
De Driehoek” tijdens de clubshow, of binnen een maand na de clubshow.
Inzenders dienen op het inschrijfformulier duidelijk aan te geven dat zij lid zijn van “De Driehoek”
De gewonnen prijzen worden tijdens de jaarvergadering uitgereikt.
Zij die zich voor sluiting van de inschrijvingen, opgeven als lid van “De Driehoek” komen ook in aanmerking
voor de prijzen van “De Driehoek”.

DIERENVERVOER
Ook voor deze Oneto heeft het bestuur een aantal personen bereid gevonden de dieren collectief te vervoeren.
Met de vervoerders zijn de volgende afspraken gemaakt:
• De inzender die zijn dieren collectief wenst te laten vervoeren, neemt contact op met de contactpersoon/
vervoeder in zijn omgeving.
• De inzender geeft op het inschrijfformulier aan op welk adres hij zijn dieren brengt.
• De contactpersoon/vervoerder zorgt voor de verzending van de dieren.
• Indien de inzender zijn dieren, die met de vervoeder zijn meegegeven, zelf mee terug neemt, dient hij dit op
het inschrijfformulier te vermelden.
• De inzender betaalt per dier € 1,50. Het totaalbedrag wordt op het inschrijfformulier vermeld en met het
inschrijfgeld voldaan.
Inschrijven is ook mogelijk, als je op
www.oneto.nl klikt, ga je al automatisch naar de site ;-)
show naar ons har t
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• Als er op een vervoersadres te weinig dieren worden aangeboden, zal in overleg met de inzender een
oplossing worden gezocht. De betreffende vervoerslijn komt in dat geval te vervallen.
• Alleen personen die in dit vraagprogramma als vervoerder vermeldt staan kunnen voor een
vervoersvergoeding in aanmerking komen.
• De vervoerder aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor vermissing of schade aan de te vervoeren dieren.
Friesland
E.W. Zwama, Eesterweg 46, 9863 TC Doezum, 0594-613137
Groningen
Contactpersoon+vervoerder:
S.U. Blik, Esborgstraat 46, 7679 BV Scheemda, 0597-593026
Drenthe/Kop van Overijssel
Contactpersoon+vervoerder:
H. Houpst, Hardenbergerweg 71 b, 7731 HC Ommen, 0529-452416
Gelderland
Contactpersoon+vervoerder:
H. Gerritsen, Bruggenweg 10, 7004 JH Doetinchem, 0315-237871
Na 18.00 uur evt. contact opnemen.
Noord Holland
Contactpersoon+vervoerder:
S. Bindt, Zuideinde 175,1511 GD Oostzaan, 075-6843928.
Welsumer – Welsumer

Inschrijven is ook mogelijk, als je op
www.oneto.nl klikt, ga je al automatisch naar de site ;-)
show naar ons har t
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Zuid Holland
Contactpersoon+vervoerder:
A.W. Glas, Kalmoesstraat 13, 2165 XJ Lisserbroek, 0252-413222
Noord Brabant
Contactpersoon+vervoerder:
E. Burgers, Jozefstraat 20,5721 GM Asten, 0493-695870/06-40382064
Limburg, Grensstreek met België
Contactpersoon+vervoerder
R.S. Gatti, St. Jorisstraat 3, 3902 Lommel België, 06-46551177

Chaams Hoen
Chaamse Hühner

Reglement aparte verkoopklasse
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.

Deze aparte verkoopklasse wordt tijdens de openingstijden van de Oneto-tentoonstelling in een
apart gedeelte van de hal georganiseerd.
Alleen Oneto-inzenders kunnen kooien huren tot het maximum aantal kooien dat is opgesteld vol
is. Komen er kooien vrij dan komen deze weer opnieuw in de verhuur.
De huur bedraagt:
€ 1,50 voor één dier.
€ 2,50 voor een paar sierduiven, sier- of watervogels, hoenders of dwerghoenders.
€ 3,50 voor een trio hoenders of dwerghoenders.
Inschrijven is ook mogelijk, als je op
www.oneto.nl klikt, ga je al automatisch naar de site ;-)
show naar ons har t
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Art. 4.

De minimum verkoopprijzen zijn:
Enkele nummers
€ 5,Een paar sierduiven, sier- of watervogels, hoenders of
dwerghoenders
€ 10,Een trio hoenders of dwerghoenders
€ 12,Art. 5. De ter verkoop aangeboden dieren moeten gezond zijn en geringd of getatoeëerd zijn. Verder moeten
de hoenders, dwerghoenders en siergevogelte voldoen aan de voorwaarden voor het exposeren van
pluimvee en konijnen. Bij deze diergroepen moet bij elk enkel dier, paar of trio een entverklaring
aanwezig zijn, want indien dieren verkocht zijn moet de koper een entverklaring ontvangen.
Art. 6. De gekochte dieren mogen direct door de koper worden meegenomen.
Art. 7. De koopsom wordt na aftrek van 10% zo spoedig mogelijk aan de verkoper betaald.
Art. 8. De dieren in deze aparte verkoopklasse worden niet gekeurd. Deze dieren worden op dezelfde wijze
als de overige tentoongestelde dieren door de organisatie van voer en water voorzien.
Art. 9. Niet verkochte dieren dienen weer door de eigenaar uitgekooid te worden.
Art. 10. De verkoop geschiedt via een door het bestuur aangestelde commissie. Het bestuur noch de
commissie is aansprakelijk voor het eventueel verloren gaan van dieren.
Art. 11. De aanvoer van de aangemelde dieren kan vanaf donderdag 14:00 uur plaatsvinden.
Art. 12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur c.q. de commissie.

show naar ons har t
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www.oneto.nl klikt, ga je al automatisch naar de site ;-)
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Sluiting: 1 november 2017

KODENR: ......................................... (Niet invullen)

IBAN bank nr.
Handtekening:

		
paren sier-of watervogels........................... à € 2,50 =.€
* Registratienummer buitenlandse organisatie:
trio’s hoenders of dwerghoenders. à € 3,50 =.€

à € 2,50 =.€

show naar ons har t

Bankrekening: NL50 RABO 0100 9700 44 t.n.v. Oneto te Enschede

EE
Entente Europeénne
d’Aviculture et de Cuniculture

Totaal €

		
......................................................

paren sierduiven

Neemt
de dieren zelf mee terug
		
enkele nummers...................................................... à € 1,50 =.€

U kunt ook online inschrijven zie www.oneto.nl

Inzenders die in meer dan één diergroep inzenden gelieven
hun formulieren naar één adres te zenden

Konijnen en cavia’s en Jeugdshow:
Mevr. E. Sanders, Van Galenstraat 4, 7622 XP BORNE
secretaris@oneto.nl

Sierduiven:
J. Bosch, Ganskamer 40, 8162 JG EPE
duiven@oneto.nl

Hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels:
M. Stals, Leurinkplantsoen 1, 7553 GD HENGELO
hoenders@oneto.nl

Dit formulier vóór 1 november 2017 zenden naar:

EENMALIGE MACHTIGING
Ondergetekende machtigt de penningmeester van de Oneto
om het verschuldigde bedrag in week 47 af te schrijven van
zijn/haar bank.

verkoopklasse (dieren worden niet gekeurd)

		

€...................... 3,00

€...................... 8,00

catalogus (jeugd niet verplicht)
administratiekosten (jeugd niet verplicht)

€

bijdrage ereprijzenfonds

Naam
contactadres
		

Maakt gebruik van de vervoersregeling

doorlopende kaarten..................................................... à € 9,00 = €

vervoersbijdrage, per dier...................................... à € 1,50 = €

Nummer fokkerskaart NBS

jeugdshow, enkel nummer....................... à € 3,00 = €

E-mail adres
verkoopkaarten...................................................................... à € 1,00 = €

volières sierduiven................................................ à € 15,00 = €

IBAN bank nr.

Nummer fokkerskaart KLN

koppel oorspr. watervog. en duiv.. à € 9,00 = €

Telefoon

Plaats
		
trio’s hoenders/dwerghoenders......... à € 10,00 = €

(Dwerg)hoenderrassen................................. à € 6,00 = €

Postcode
.............

enkele nummers Europashow Nederlandse

Straat

Naam
		
vrije klasse/Europese klasse........................ à € 5,50 = €

enkele nummers/AOC/

HOENDERS / DWERGHOENDERS / SERAMA’S / SIERDUIVEN / KONIJNEN / CAVIA’S / SIER- EN WATERVOGELS / JEUGD (Doorhalen wat niet van toepassing is.)

INSCHRIJFFORMULIER ONETO – 2017 (1, 2 en 3 december)
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Ras

1, 2 en 3 december 2017

show naar ons har t

Groot/
Kriel
Kleur
M/V
O/J
Oormerk
Koppel
Trio
Volière
Serama A-klasse
Serama B-klasse
Serama C-klasse
Siervogels eigen kooi
Cavia’s A-klasse
Cavia’s B-klasse
Cavia’s C-klasse
AOC-klasse
Vrije klasse
* Europese klasse
Verkoop klasse Enkel
Verkoop klasse Paar
Verkoop klasse Trio
Te koop
voor €

Onze hoveniers
- Ontwerp
- Aanleg
- Renovatie
- Onderhoud
van uw (bedrijfs) tuin

Ons Groencentrum biedt
een uitgebreid assortiment
op tuingebied en aanverwante artikelen

Hoeninkstegge 5, 7104 BK Winterswijk Meddo

VAN KEULEN KOOIEN

BROEDKOOIEN VERKOOPKOOIEN ZIEKENKOOIEN VOGELPOSTERS

Van Keulen heeft een uniek kooienprogamma voor de liefhebber
en de handel. Uitgebreide informatie staat in de
gratis folder die u bij ons kunt aanvragen.

Ambachtsweg 20
7442 CS Nijverdal
Tel: 0548 - 612 452
Fax: 0548 - 611 155
WWW.ANIMALPOSTERS.NL

E-MAIL: INFO@ANIMALPOSTERS.NL

Enschede
Enschede Euregioweg
Euregioweg 257
257
Tel.
053-4356054
Fax.
053-4332656
Tel. 053-4356054 Fax. 053-4332656
www.Gerridzen.nl
www.Gerridzen.nl

Castle Dierenverblijven

Ligtenbergerdijk 27
7462 PV Rijssen
tel: 0548-364656 fax: 0548-364655
site: www@dierenverblijven.nl
mail: info@dierenverblijven.nl

Tel: 053-4341666

Dierenspeciaalzaak Vaarhorst
Grotestraat 45, Goor

www.petsencovaarhorst.nl
800 vierkante meter Tuin en Dierplezier

Dierenparadijs
Kuipersdijk 97, Enschede
Tel: 053-4367551

PREFAB TUINHUIZEN EN DIERENVERBLIJVEN
Een sieraad voor uw tuin, een thuis voor uw dieren

* zelf op te bouwen, complete wanden
* indien gewenst: montage
* naar eigen ontwerp
Vraag onze gratis folder aan of kom
kijken, graag na telefonische
afspraak (ma t/m za)

Timmerbedrijf B.G. Hijink

Gelkinkweg 4, 7095 CB De Heurne (Dinxperlo) 0315-651060
www.bghijink.nl

Oneto 2016 wordt gehouden
2 t.m. 4 december

%ENVERZEKERAAR
WAARUNOG
GEWOONBINNEN
KUNTLOPEN
4>>OSFKAGBA>QKLD

3LGT-MQR
 
TTT RKFSBLLPQ KI

LABORATORIUM VOOR GENETISCH ONDERZOEK

Al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in DNA onderzoek
in alle soorten vogels, duiven en overige dieren
Voor informatie bel (+31) 0598 -619343 of ga naar www.gendika.co m

Oneto 2016 wordt gehouden
2 t.m. 4 december

VERENIGINGS- EN CLUBBLADEN
FOLDERS


 

 




POSTERS
BROCHURES
BRIEFPAPIER
VISITEKAARTJES
GEBOORTEKAARTJES
TROUWKAARTEN

Informeer eens
naar onze

KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN
DTP STUDIO

voordelige
prijzen

PRINTING

Ganskamer 40 Epe
0578 620 970
www.jbprinting.nl
info@jbprinting.nl

BBBBBBBB
BBBBBBB

BBBBBBBBB

BBBBBBBB

BBBBBB

BBBBB

Tel: 0578-695533 email: info@koudijskleindiersport.nl

FIRMA HEESAKKERS
ooien

KunsTsTofKweeKK

alles
voor uw
vogels

FRONTEN
KweeKKooien
VOGELVOEDERS
VogelBenodigdheden
PUNTLASBEDRIJF

Kampweg 9a, 5469 eX KeldonK • (T) 0413 211 784 • www.firmaheesaKKers.nl

J.J. POSTEMA

Parrot Breeding Centre
J.J. Postema
Veenakkers 4
9511 RC Gieterveen
Holland

Tel:
(31) (0) 599 - 648382
Fax:
(31) (0) 599 - 648216
E-Mail: postema@birdpark-jagrie.nl
Website: www.birdpark-jagrie.nl

Wij zijn gespecialiseerd in zeldzame kleurmutaties

VOGELCOLLECTIE: 01-01-2016
Halsband Parkiet: Kobalt - Violet - Violet WKWS Donkergroen Violet GKGS - Butterkop - Opaline - Bont
Alexander Parkiet: Lutino - Blauw - Grijsgroen (rec)
Albino - Grijs (rec) - Groene Geelkop (rec)

Venezuela Amazone
Blauw Voorhoofd Amazone
Geelnek Amazone
Geelschouder Amazone
Bahia Amazone

Baard Parkiet: Blauw - Pastel Blauw

Geelwang Amazone - Lutino

Grijskopedel Parkiet: Lutino
Pruimenkop Parkiet: Lutino - Fallow - Grijsgroen
Barraband Parkiet: Cinamon - Grijsgroen
Gijsgroen Cinamon
Bergparkiet: Lutino - Pastel Blauw

Zwart - Cinamon Zwart
Opaline Zwart - Witvleugel Bont Zwart

Pracht Rosella:

Australische Koningsparkiet: Geel
Strogele Rosella: Lutino
Hoornparkiet - Cornutus cornutus
Cactus Parkiet

Roodvleugel Parkiet: Geel - Cinamon

Mensen die vogels willen aanschaffen
kunnen op afspraak bij ons terecht !
Website: www.birdpark-jagrie.nl

Caninde Ara
Roodoor Ara
Nieuw Guinea Edelpapegaai

Blauwe Mutatie

Inka Kaketoe
Rosee Kaketoe: Lutino - Wit rec.

Het adres voor
specialiteiten
uit eigen
worstmakerij!
Deurningerstraat 102 • Hengelo
Tel. 074-2912021
www.koekenberg.keurslager.nl

KOEKENBERG,
keurslager

D E K E U R S L A G E R , V E R S TA N D VA N L E K K E R V L E E S

Voor ieder huisdier
het juiste voer!

Meer informatie?
Tel.: (0478) 638 238 • info@havens.nl • www.green-line.eu

Nijenkamp -Voederdieren.nl
Schuilenburgerweg 6 ● 7447 RP Hellendoorn
Leverancier van o.a.

Meelwormen
Buffalowormen
Moriowormen

Sprinkhanen
Krekels
Wasmotten,etc

Diepvries Topinsect:
Pinky’s
Buffalowormen
Hermetia & Zijderupsen

Ingevroren:
Muizen
Ratten
Kuikens

TEL: 0615086244 (Ceriel) ● TEL: 06-52056160 (Harry)
(regio: midden en noord)

●

info@voederdieren.nl

(Regio: midden en zuid)

www.voederdieren.nl

info@voederdierenperpost.nl
www.voederdierenperpost.nl

Geslachtsbepaling door
DNA uit veren
Tauros Diagnostik GbR
Niederwall 5
D-33602 Bielefeld

:
W
U
E
I
N op PDD € 30,-

telefoon +49 5 21 329 300 30
fax +49 5 21 329 300 33
info@tauros-diagnostik.de
tauros-diagnostik.de
PBFD + APV: € 28,+ Chlamydia: € 46,alle prijzen zijn inclusief BTW

test

1- 3
4 -10
11- 20
21- 40
af 41

analyses:
analyses:
analyses:
analyses:
analyses:

per €14,99
per €13,99
per €12,99
per €11,99
per €10,99

Ruim assortiment vogelbenodigdheden tegen
aantrekkelijke prijzen.
Kijk voor ons assortiment op de website:
WWW.WIMVANDELUSTGRAAF.NL
Of bel voor informatie: 0318 – 55 14 60 (na 18.00 uur)

Broederij Boswerger
Ook uw eieren laten uitbroeden?

Dat kan!

Voor al uw eieren,
van hoenders en watervogels.
Van 5 tot 300 stuks.
Aparte machine voor watervogels.
Meerdere machines beschikbaar
broeden gehele jaar mogelijk.
Mobiel - 0630011840
Email - broeden@boswerger.info
Website - www.boswerger.info

Nijland@hypoplaza.nl

Tel: 0573-491460

7261 RX Ruurlo

Morsdijk 6

Natuurlijk Nijland Ruurlo

Ook voor deze tentoonstelling leveren
wij de ereprijzen.

o.a. bekers, medailles, rozetten

De beste en goedkoopste in
sportprijzen!

Let op uw kas!

Penningmeesters

DierenwinkelXL
Jos ter Brugge

Nieuw in ons assortiment:
Deli Nature Amazones Park Papegaaienvoer
Bröking agaporniden mengeling
Perle Morbide (Kiemzaadvervanger)
TL Bird Lamp

Pantanal

Amazonia

Bröking

Perle Morbide

Voor dit en meer kijk op www.dierenwinkelxl.nl
Oude postweg 182

7557 DJ Hengelo

074 - 29 117 10

Refona levert natuurlijk
veel meer!
• Dutchy’s®, die natuurlijk bloedmijten bestrijden.
• Refona Mite Booster, is een gepatenteerd uitzetsysteem
voor Dutchy’s®. Minimale arbeid met maximaal resultaat!

Meer informatie? www.refona.nl
Stroekmaat 37, 9431 MD Westerbork
Tel. (0593) 37 00 35, Fax (0593) 37 00 36
E-mail info@refona.nl

ltaten op natuurlijke
een hoger niveau !

e Imme’ dragen bij aan een
eding van uw vogels !

®, stuifmeelkorrels, spirulina, propolis,
tamine A-C-E-K1, multivitamine, rusk.

ns bij ons over de vloer

m ook ee
r meer info: Ko
www.de-imme.nl

‘De Imme’

Kormelinkweg 2a
7151 NM – Eibergen (NL)
Telefoon:0545-475202
Fax:0545-478250
E-mail: de.imme@wxs.nl

• Vakkundig advies
• Uit voorraad leverbaar
• Concurrerende prijzen
• Eigen technische dienst

*
*
*
*

beeld & geluid
computers
witgoed & inbouw
ﬁetsen & scooters

Olieslagweg 43 Enschede
Tel. 053-4359112

Help uw resultaten
wijze naar een h

Producten van ‘De Imm
optimale voeding v

Levert o.a.; Sti-Ho-Dru®, stuifm
vitamine A

Voor meer

‘De

Korme
7151 N
Telefoo
Fax:05
E-mail

Voor elke
onderneming
een betaalbare
website!
Kijk op www.ooost.nl
of bel 085 303 1259

